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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
за избиране на директор на Националната
здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 и чл. 21
от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
1. Избира Нели Петкова Нешева за директор
на Националната здравноосигурителна каса с
мандат до 12 февруари 2015 г.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 28 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3778

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 97
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Карапелит, община Добричка, област
Добрич, на 19 юни 2010 г.
Издаден в София на 26 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3733

УКАЗ № 98
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Александър Стоянов Савов на
длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище
в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3733

УКАЗ № 101
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 136,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
В приложението към т. 1 от Указ № 168
от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите
във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и
Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания, се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нов пореден № 2а с длъжност
„Заместник-началник на отбраната“ и с военно
звание „генерал-майор (контраадмирал)“.
2. В раздел 3 „Централна администрация на
Министерството на отбраната“:
а) в наименованието на раздел 3 думите
„Централна администрация на Министерството
на отбраната“ се заменят с „Министерство на
отбраната“;
б) в пореден № 29 длъжността „Директор на
дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ се
заменя с „Директор на дирекция „Отбранителна
политика“, считано от 25 май 2010 г.
3. В пореден № 30 от раздел 3.1 „Щаб на
отбраната“ длъжността „Директор на дирекция
„Операции“ се заменя с „Директор на дирекция „Подготовка и използване на войските и
силите“, считано от 25 май 2010 г.
4. В раздел 5.1 „Длъжности в щабове и
структури на международни организации“:
а) пореден № 41 „Международна длъжност
на ротационен принцип – началник на Щаба
на Центъра на НАТО за съвместна подго-
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товка на Силите към Съюзното командване
по трансформацията, Бидгошч, Полша, или
заместник-началник на щаба на Въздушния
компонент (Юг) на НАТО в Измир, Турция“ с
военно звание „бригаден генерал (комодор)“
се заличава, считано от 30 юни 2010 г.;
б) пореден № 42 „Началник щаб на НАТО
„Тирана“ с военно звание „бригаден генерал
(комодор)“ се заличава, считано от 30 юни
2010 г.;
в) пореден № 43 „Началник щаб на НАТО
„Скопие“ с военно звание „бригаден генерал
(комодор)“ се заличава, считано от 6 май 2010 г.;
г) създава се нов пореден № 43а с длъжност
„Директор на дирекция „Ресурси“ в Щаба на
Съвместното командване на силите на НАТО
в Лисабон, Португалия“, с военно звание „бригаден генерал (комодор)“.
Изпълнението на указа възлагам на
министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3846

УКАЗ № 102
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам бригаден генерал Йордан
Тодоров Йорданов на длъжността заместникначалник на отбраната.
2. Удостоявам бригаден генерал Йордан
Тодоров Йорданов с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3847

УКАЗ № 103
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
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П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Кольо
Йорданов Милев от длъжността командир на
61-ва механизирана бригада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3848

УКАЗ № 104
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Красимир Кънчев Кънев на длъжността командир на 61-ва
механизирана бригада.
2. Удостоявам полковник Красимир Кънчев
Кънев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3849

УКАЗ № 105
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Ангел Василев Главев от длъжността командир на 2-ра
лекопехотна бригада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3850
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УКАЗ № 106
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Петър Петков
Петров на длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада.
2. Удостоявам полковник Петър Петков
Петров с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3851

УКАЗ № 107
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам бригаден генерал Стефан Динчев Янев на длъжността директор на дирекция
„Отбранителна политика“, считано от 25 май
2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3852

УКАЗ № 108
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Марин Панайотов
Начев на длъжността директор на дирекция
„Подготовка и използване на войските и силите“, считано от 25 май 2010 г.
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2. Удостоявам полковник Марин Панайотов
Начев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 25 май 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3853

УКАЗ № 109
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам комодор Димитър Минев
Денев от длъжността директор на дирекция
„Логистика“.
2. Назначавам комодор Димитър Минев
Денев на длъжността директор на дирекция
„Ресурси“ в Щаба на Съвместното командване
на силите на НАТО в Лисабон, Португалия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3854

УКАЗ № 110
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам генерал-майор Георги Танев
Георгиев на длъжността началник на Военната
академия „Г. С. Раковски“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3855
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УКАЗ № 111
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам бригаден генерал Цветан Георгиев Харизанов на длъжността началник
на Националния военен университет „Васил
Левски“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3856

УКАЗ № 112
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Живко Михайлов
Михайлов на длъжността директор на дирекция
„Логистика“.
2. Удостоявам полковник Живко Михайлов
Михайлов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3857

УКАЗ № 113
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
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П О С ТА Н О В Я В А М :
Удостоявам генерал-майор Кирчо Иванов
Киров с висше офицерско звание „генераллейтенант“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3858

УКАЗ № 114
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Удостоявам генерал-майор Димитър Радославов Димитров с висше офицерско звание
„генерал-лейтенант“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3859

УКАЗ № 115
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Удостоявам полковник Тодор Николаев Коджейков с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3860
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УКАЗ № 116
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов от международната длъжност
на ротационен принцип – началник на Щаба
на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към Съюзното командване по
трансформацията, Бидгошч, Полша, считано
от 30 юни 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3861

УКАЗ № 117
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник-щаб
на НАТО „Тирана“, считано от 30 юни 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3862

УКАЗ № 118
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам комодор Валентин Любомиров Гагашев от длъжността начал-
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ник-щаб на НАТО „Скопие“, считано от
6 май 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3863

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 22 април 2010 г.

по конституционно дело № 15 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев,
Благовест Пунев, Пламен К иров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, при
участието на секретар-протоколиста Силвия
Василева разгледа в закрито заседание на 22
април 2010 г. конституционно дело № 15 от
2009 г., докладвано от съдията Стефка Стоева.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Образувано е по искане на омбудсмана
на Република България за обявяване противоконституционността на чл. 153, ал. 1 и
6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г., последно изменение, ДВ,
бр. 82 от 2009 г.).
В искането се поддържа, че топлинната
енергия, отдадена от сградната инсталация, и
топлинната енергия за отопление на общите
части в сграда – етажна собственост, се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните
имоти по проект, в резултат на което и при
пълна липса на индивидуално потребление на
потребителя се начисляват суми за отдадената
от сградната инсталация топлинна енергия. В
такива сгради не се допуска пълен отказ на
отделния потребител и той, въпреки волята
си да не ползва услугите на доставчика, по
силата на закона се счита за потребител на
топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация и от отоплителните тела от общите части на сградата. Вносителят счита, че
с текстовете на чл. 153, ал. 1 и 6 ЗЕ законът
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не защитава потребителя и неговите права, а
обратно – гарантира изцяло търговските интереси на доставчиците на топлофикационни
услуги в ущърб на индивидуалния потребител
и неговите права в нарушение на чл. 19, ал. 2
от Конституцията.
С определение от 8.12.2009 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество и е конституирал като
заинтересовани страни Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране,
Комиси я та за защи та на пот реби тели те,
Федерацията на потребителите в България,
Независимия съюз на потребителите в България, Българската национална асоциация
на потребителите, Българската браншова
камара на енергетиците, Асоциацията на
топлофикационните дружества в България,
Съюза на юристите в България и Асоциацията
за европейска интеграция и права на човека.
І. Становища по делото са изразили Министерският съвет, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране,
Комисията за защита на потребителите, Асоциацията на топлофикационните дружества в
България, Българската браншова камара на
енергетиците, в които твърдят, че оспорените
разпоредби са съобразени с чл. 19, ал. 2 от
Конституцията. Министерският съвет изразява становище, че правната уредба е пълна и
непротиворечива, съобразена с изискванията
на нормативните актове на Европейския съюз
относно топлоснабдяването и практиката на
другите европейски държави. Тя е основана
на техническите норми при изграждането на
сгради – етажна собственост, и потреблението на топлинна енергия в тях се решава от
собствениците и титулярите на правото на
ползване.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма счита, че определението на
понятието „потребител“, дадено в чл. 153
ЗЕ, е съобразено с вещноправния режим на
етажната собственост и не е противоконституционно, тъй като изградените сградни
инсталации не позволяват друго третиране на
ползвателите им от това, което е възприето в
атакуваната ал. 1 на чл. 153 ЗЕ, и че практически е невъзможно имот в топлоснабдявана
сграда – етажна собственост, да не получава
топлинна енергия от топлопреминаване, като
превес е даден на мнозинството собственици
в етажната собственост.
В становището си Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране поддържа,
че оспорените разпоредби целят да осигурят
справедливост при разпределението на по-
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стъпващата общо в сградата топлинна енергия
между потребителите в нея, както и защита
на интересите на потребителите, които не са
се отказали от отопление в имотите си.
Комисията за защита на потребителите
сочи, че следва да се вземат предвид интересите
на всички заинтересовани граждани – на тези,
които са потребители на топлинна енергия, и
на тези, които прекратяват топлоподаването
към отоплителните тела в имотите си, без да
излага подробни съображения.
Асоциацията на топлофикационните дружества в България застъпва становището, че
топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, е обективно съществуваща и чл. 153,
ал. 1 и 6 ЗЕ създава надеждна гаранция за
равнопоставеност на етажните собственици.
Българската браншова камара на енергетиците развива аргументи, че физически и
фактически всички имоти в присъединена
сграда – етажна собственост, ползват топлинна енергия и би било крайно несправедливо
отказалите се собственици да получават топлинна енергия, но тя да бъде заплащана от
всички останали собственици.
Тезата за противоконституционност на оспорените разпоредби поради противоречието
им с чл. 4, ал. 1 и чл. 19, ал. 2 от Основния
закон застъпва Съюзът на юристите в България с мотиви, че се определя задължение
за плащане на нещо, което не се получава и
не се желае да се получава.
ІІ. Конституционният съд, като обсъди
съображенията в искането на омбудсмана,
становищата на заинтересованите страни,
фактите и действащата правна уредба, прие
следното:
В искането на обмудсмана се твърди, че
оспореният законов текст противоречи на
чл. 19, ал. 2 от Конституцията, съгласно който „законът създава и гарантира на всички
граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя“.
Акцентите в искането са за нарушаване на
третата хипотеза на цитираната разпоредба – законът да защитава потребителя. Отнася
се до задължение на държавата, вменено є от
Основния закон, да брани потребителите, тъй
като систематичното място на чл. 19, ал. 2 е
в глава първа от Конституцията – „Основни
начала“, а не до уредени изрично на конституционно ниво права на потребителите, защото
основните права на гражданите са уредени в
глава втора от Конституцията. Задължението
следва и от чл. 38 от Хартата на основните
права на Европейския съюз, който предвижда
в политиките на Съюза да се осигурява високо
равнище на защита на потребителите.
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Защитата на специфичните потребителски
интереси не следва да се отъждествява само
с участие на потребителите в сключването
на потребителски договори за продажба и
предоставяне на услуги при предварително
определени от продавача условия. Защитата
на потребителите е ориентирана към пазара,
който е динамичен и на него трябва да се търси
балансът между производителите в отношенията между тях, между производителите и
потребителите и между различните категории
или групи потребители. Закрилата на потребителите включва и закрила на тяхната жизнена
среда и начин на живот. Конституционният
съд е приел в Решение № 1 от 2002 г. по к.д.
№ 17 от 2001 г., че съдържанието на чл. 19,
ал. 2 от Конституцията трябва да се схваща в
смисъл, че по законодателен ред трябва да се
охрани потребителят чрез определени стандарти за качеството на предложените стоки
и услуги и не намира основание да отстъпи
от това разбиране.
Най-общо понятието „потребител“ може да
се определи като страната по сделка, която
придобива стоката или приема услугата за
лично ползване или потребление. Независимо
че Конституцията употребява термина „защита
на потребителя“, има се предвид защитата не
на индивидуалните права на конкретен потребител, а защита на потребителите. Конституционният съд вече се е произнесъл с Решение
№ 4 от 2007 г. по к. д. № 10 от 2006 г., че
„смисълът на чл. 19, ал. 2 от Конституцията
е по-широк и не се изчерпва с предписанието
да се приеме специален закон за защита на
потребителите“ и „защитата на потребителите
не е проблем на един нормативен акт, а на
комплекс от правила, които да покриват всички
възможни области на нарушаване на техните
права и интереси“. Правата на потребителите
в Република България са регламентирани в
Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и
в чл. 1, ал. 2 някои от тях са изведени като
основни. В § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗЗП е дадено легално определение
на общото понятие „потребител“. В националното ни законодателство съществуват и
други дефиниции на понятието, създадени за
нуждите на специалните закони. В Закона за
енергетиката потребител на енергия за битови
нужди е физическо лице – собственик или
ползвател на имот, което ползва топлинна
енергия с топлоносител гореща вода или пара
за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за домакинството си (§ 1, т. 42 от
допълнителните разпоредби на ЗЕ).
ІІІ. Относно твърдението за противоречие
на чл. 153, ал. 1 ЗЕ с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
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С разпоредбата на чл. 153, ал. 1 ЗЕ всички
собственици и титуляри на вещно право на
ползване в сграда – етажна собственост, която
е присъединена към абонатна станция или
нейно самостоятелно отклонение, са обявени
за потребители на топлинна енергия и като
такива са длъжни да монтират средства за
дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 3
на отоплителните тела в имотите си и да
заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната
наредба по чл. 36, ал. 3 (съдът констатира, че
има неточност в законовата уредба и препращането е некоректно, тъй като в резултат на
законодателната промяна със ЗИД на ЗЕ (ДВ,
бр. 74 от 2006 г.) в действителност средствата
за дялово разпределение са уредени в чл. 140,
ал. 1, т. 2, а не в т. 3).
Всички доводи в искането са свързани със
задължението на потребителите да заплащат
топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части в сграда – етажна
собственост, като за последните искането
съдържа противоречиви твърдения – едновременно се атакува и се приема като евентуална
възможност всички потребители да участват
в заплащането є. Основните твърдения на
омбудсмана за противоконституционност на
оспорения текст са свързани със задължението
на потребителите за заплащане на топлинната
енергия, тъй като те не могат да направят
пълен отказ от услугите на топлопреносното дружество. Оттук е изводът му, че не се
защитава потребителят и неговите права, а
обратното – изцяло се гарантират търговските
интереси на топлофикацията. Искането се
базира и върху разбирането, че отказалият
се потребител е принуден да заплаща за
разходите (загубите) на топлофикацията по
доставката на топлинната енергия до имотите
на потребителите, които ползват услугата, и
че тръбите на топлофикацията преминават
през и покрай имота на отказалия се и той
плаща за услуга, която не получава.
Централното топлоснабдяване осигурява
на потребителите си постоянен достъп до
отопление в цялата сграда на регулирани от
държавен орган цени и в настоящия момент
липсва алтернатива за удовлетворяване нуждите на тези потребители с друг вид енергия.
Този вид енергия е важен и за световната
доктрина за „устойчиво развитие на света“.
Редица конституционни принципи намират
приложение и се обединяват в управлението
на енергийната област – защита на живота и
здравето на гражданите (чл. 4, ал. 2), защита
на околната среда (чл. 15), гарантиране на

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

всички граждани и юридически лица на еднакви правни условия за стопанска дейност
(чл. 19, ал. 2).
Снабдяването с топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление
попада в обхвата на понятието „всеобщо
предлагана услуга“ по смисъла на § 1, т. 4
от ДР на ЗЕ, която не може да бъде отказана
по причини, непосочени в закона, и има за
цел създаването на добър стандарт на живот
на потребителите чрез осигуряване на постоянно, хигиенично и икономично потребление на топлинна енергия и гореща вода за
битови нужди. То служи за обезпечаване на
приемливи климатични условия във всички
помещения на сградите.
Снабдяването с топлинна енергия се извършва от п роизводи тел, топ лоп реносно
предприятие или от доставчик на топлинна
енергия. Топлопреносните предприятия осъществяват експлоатацията на топлопреносната
мрежа, която служи за пренос на топлинната
енергия от топлоизточника до потребителите,
и основното им задължение е да снабдяват с
топлинна енергия потребителите при равни
и недискриминационни условия.
Присъединяването на потребителите става
чрез присъединителен топлопровод и абонатна
станция, която при потреблението за битови
нужди се изгражда от топлопреносното предприятие и е негова собственост. Абонатна
станция е уредбата, чрез която се осъществява
подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинната енергия
от топлопреносната мрежа към потребителите
(§ 1, т. 1 от ДР на ЗЕ). В абонатната станция
се поставят средства за търговско измерване
на количеството топлинна енергия. Границата
на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и потребителите на
топлинна енергия в самостоятелна сграда или
в сграда – етажна собственост, е последната
спирателна арматура преди разпределителната
мрежа на сградните инсталации (чл. 156, ал. 2,
т. 3 ЗЕ). Там се измерва топлинната енергия,
постъпваща в сградата, със средствата за търговско измерване (топломери), върху които се
извършва метрологичен контрол по реда на
чл. 23 и сл. от Закона за измерванията.
Доставената в абонатната станция топлинна енергия постъпва в сградната инсталация.
Дефиницията на „сградна инсталация“ не е
дадена в Закона за енергетиката, а в подзаконов нормативен акт, като по-голямата
част от нормативната уредба в областта на
енергетиката се съдържа в наредби и приложения към тях, в т.ч. и методиката за дялово
разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Съгласно § 1, т. 3
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от ДР на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г.
за топлоснабдяването сградната инсталация
е „съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна
енергия от абонатната станция до имотите
на потребителите, вк лючително главните
хоризонтални и вертикални разпределителни
линии“. Изграждането на сградни инсталации
е предвидено в чл. 89 и сл. ЗУТ и те следва
да отговарят на изискванията за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация. Вътрешна отоплителна
инсталация се проектира за сграда, в която
е предвидено топлоснабдяване по проект и
тя е част от съдържанието на инвестиционните проекти при жилищно строителство, за
което е предвидена част „топлоснабдяване,
отопление, вентилация“. Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е
неразделна част от разрешението за строеж
(чл. 148, ал. 8 ЗУТ).
В сгради – етажна собственост, разпределението на топлинната енергия се извършва по
системата за дялово разпределение, въведена
у нас през 2001 г. с чл. 112г от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ)
(отм.). Искането за установяване на противоконституционност на сочената разпоредба е
отхвърлено от Конституционния съд с Решение
№ 7 от 2003 г. по к. д. № 4 от 2003 г. Тази
система е въведена в държавите – членки на
Европейския съюз, в изпълнение на изискванията на Директива 93/76/ЕИО на Съвета от
13.09.1993 г. относно ограничаване на емисиите
от въглероден двуокис чрез подобряване на
енергийната ефективност (програма SAVE),
отменена с чл. 31 от Директива 2006/32/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
5.04.2006 г. относно ефективността при крайно
потребление на енергия и осъществяване на
енергийни услуги. Съгласно чл. 1 от директивата държавите членки следва да разработят и
реализират програми в областта на таксуване
на енергията, предназначена за отопление,
климатизация и топла вода за битови нужди,
на база действителната консумация. Принципът за разпределение на разходите за отопление съобразно потреблението е залегнал
и в Директива 2002/91/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16.12.2002 г. относно енергийните характеристики на сградите.
Начинът на определяне на количеството
топлинна енергия, отдадено от сградната
инсталация, при въведена система за дялово
разпределение чрез индивидуални разпределители е уреден в чл. 143, ал. 1 и 3 ЗЕ и той
е топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация, и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна
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собственост, да се разпределя между всички
потребители пропорционално на отопляемия
обем на отделните имоти по проект. След
изменението на цитираната разпоредба със
ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр. 74 от 2006 г.) топлинната
енергия, отдадена от сградната инсталация,
вече не се определя в абсолютно число (преди
това е определяна в процент 10 до 30 на сто от
топлинната енергия на сградата – етажна собственост) от лицето, което извършва дяловото
разпределение на топлинната енергия в сградата съгласно методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна
собственост, представляваща приложение към
чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 6 април
2007 г. за топлоснабдяването. Количеството
топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, зависи от вида и топлофизичните
особености на сградата и на отоплителната
инсталация и от външната температура на
населеното място за отчетния период, а не от
потребеното количество топлинна енергия в
различните имоти. Сградната инсталация в
сграда – етажна собственост, топли ограждащите стени на имотите и в резултат на топлообмена топли всички имоти, включително
и тези, чиито собственици са пломбирали
или демонтирали отоплителните тела в имотите си или са затворили термостатните им
вентили. Топлинната енергия за отопление на
сграда – етажн а собственост, е определена от
закона като разлика между общото количество
топлинна енергия за разпределение в сградата
и количеството топлинна енергия за гореща
вода. От своя страна топлинната енергия за
отопление се разделя на топлинна енергия
за отопление на имотите, топлинна енергия,
отдадена от сградната инсталация и топлинна енергия за отопление на общите части
(чл. 142, ал. 1 и 2 ЗЕ), като последните два
вида топлинна енергия съгласно чл. 143, ал. 3
ЗЕ се разпределя между всички потребители
пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект и тази разпоредба
не е оспорена в искането.
Член 140, ал. 3 ЗЕ изрично предвижда, че
сградните инсталации за отопление и горещо
водоснабдяване са обща етажна собственост.
Инсталацията за отопление в сградата не е
собственост на топлопреносното предприятие
или доставчика на топлинна енергия, поради
което неоснователни се явяват твърденията
в искането, че тръбите на топлофикацията
минават и покрай имота на отказалия се
потребител. Предназначението на сградната
инсталация е да отоплява вътрешната част
на сградата – етажна собственост, и чрез топлопроводите є топлинната енергия да достига
до индивидуалните имоти на потребителите.
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По този начин тя обективно отдава топлинна
енергия в сградата чрез затопляне на стените,
подовете и пр. и повишава температурата в
цялата сграда. Общите части не могат да
бъдат отделени от сградата по начин да задоволяват нуждите само на някои собственици
и титуляри на вещни права. Следователно
потребителите в такива сгради не заплащат
загубите на топлофикацията, както се твърди
от омбудсмана, защото нейната собственост
достига до абонатната станция и именно там се
измерва общото количество потребена енергия
в цялата сграда – етажна собственост. Вътре
в сградата в режим на етажна собственост
отношенията по повод ползване, разпределение
и заплащане на постъпилата топлинна енергия
са само между потребителите. Какви суми
те ще заплащат за общите части на сградата
не зависи от интересите на топлофикацията,
чиято граница на собственост е абонатната
станция, към която е присъединена сградата.
В подкрепа на горния извод е чл. 38, ал. 1
от Закона за собствеността (ЗС), съгласно
който при сгради, в които етажи или части от
етажи принадлежат на различни собственици,
общи на всички собственици са земята, върху
която е построена сградата, дворът, основите,
външните стени, вътрешните разделителни
стени между отделните части, вътрешните
носещи стени, колоните, трегерите, плочите,
гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините,
външните входни врати на сградата и вратите
към общи тавански и избени помещения,
главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите,
водосточните тръби, жилището на портиера
и всичко друго, което по естеството си или
по предназначение служи за общо ползване.
Етажната собственост включва собствеността
върху конкретни имоти и съответния на тях
дял от общите части на сградата. Общите части
в сграда – етажна собственост, не може да се
делят (чл. 38, ал. 3 ЗС) и всеки собственик
участва в ползите и тежестите на общата
вещ съразмерно с частта си. Общата вещ се
използва и управлява съгласно решението
на съсобствениците, притежаващи повече от
половината от вещта, като всеки съсобственик
може да си служи с нея съобразно нейното
предназначение и по начин да не пречи на
другите съсобственици да си служат с вещта
според правата им. Аналогични норми се съдържат и в чл. 6, ал. 1, т. 1, 9 и 15 от Закона
за управление на етажната собственост. След
като е взето решение от общото събрание с
квалифицирано мнозинство от две трети от
всички собственици и титуляри на вещно право
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на ползване в сграда – етажна собственост, по
реда на чл. 133, ал. 2 ЗЕ за присъединяване към
топлопреносната мрежа, всеки съсобственик
придобива правото да ползва постъпилата в
сградата топлинната енергия. Наред с това
всички съсобственици следва да участват и в
разпределение на тежестите, свързани с общата вещ, като заплащат топлинната енергия
за отопление на общите части на сградата и
отдадената от сградната инсталация топлинна енергия. Заплащането на отдадената от
сградната инсталация топлинна енергия не
е резултат от реалното ползване или неползване на топлинна енергия от собствениците
и носителите на вещни права. То следва от
факта, че сградната инсталация е обща част
по предназначение, от която никой не може
да се откаже, и че е изградена по предварителен проект, поради което и плащането се
извършва съразмерно на отопляемите обекти
по проект. На всеки собственик и титуляр на
вещно право в сграда – етажна собственост,
предварително преди придобиване на индивидуален имот в нея е известно, че сградата
е с централно топлоснабдяване и че в нея е
изградена инсталация за отопление по одобрен проект, поради което следва да сключи
договор при общи условия или при специални
такива по чл. 150, ал. 3 ЗЕ с топлопреносното
дружество и да заплаща за топлинната енергия,
отдадена от сградната инсталация, и тази за
отопление на уредите в общите части.
По сходен начин законодателно са уредени
правоотношенията, свързани със сградната
инсталация в сграда – етажна собственост,
в други държави – членки на Европейския
съюз. На основание чл. 14 от Закона за етаж
ната собственост на Австрия, ако общото и
индивидуалното количество на потребена
топлоенергия в жилищна сграда с централна
отоплителна инсталация може да бъде установено с помощта на топломери, то лицата,
притежаващи право на ползване върху отоплителната инсталация, заплащат разходите
за потребление от експлоатацията на инсталацията, изчислени по указания в текста начин.
Също и във Франция съсобствениците са
длъжни да участват в разходите, свързани с
извършването на колективни услуги и с общите
инсталации, в зависимост от обективната полза, както и са длъжни да участват в разходите
по опазването, поддръжката и управлението
на общите части не в зависимост от това, как
лично ефективно използват определена услуга
или общо оборудване, а поради възможността
да ги използват.
ІV. Относно твърдението за противоречие
на чл. 153, ал. 6 ЗЕ с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
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Съгласно чл. 153, ал. 6 ЗЕ „потребителите
в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните
тела в имотите си, остават потребители на
топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация и от отоплителните тела в общите
части на сградата“. Разпоредбата урежда хипотезата на потребител на топлинна енергия,
който по някаква причина е преустановил
получаването на топлинна енергия в отоплителните тела в индивидуалния си имот в
сграда – етажна собственост. Причините за
преустановяване могат да бъдат от различно
естество – защото доходите на собствениците
не са достатъчни да ползват този вид отопление;
имотът се намира на среден етаж, с вътрешно
местоположение в сградата, с благоприятно
изложение; съседните имоти са обитаеми и
отопляеми; през имотите преминават щранглири от сградната инсталация, които отдават
топлинна енергия, и др.
Доводите на вносителя на искането са преди
всичко за противоконституционност на тази
разпоредба, за която твърди, че е пречка за
пълен отказ от получаване и заплащане на
топлинна енергия от потребителите. Присъединяването на потребителите в сграда – етажна
собственост, към топлопреносната мрежа се
извършва с решение на общото събрание на
етажната собственост, взето с изрично писмено
съгласие на две трети от всички собственици
и титуляри на вещно право на ползване в
сградата (чл. 133, ал. 2 ЗЕ). Както вече се е
произнесъл Конституционният съд с Решение
№ 7 от 2003 г. по к. д. № 4 от 2003 г. „естеството и особеностите на етажната собственост
като специфична групова организация на
множество отделни собственици на жилищни
имоти в една сграда, обединени от обща основа и общ покрив, само по себе си позволява
индивидуализация на правоотношенията за
някои видове услуги, като електроснабдяване,
водоснабдяване, топлоснабдяване, в границите на цялата етажна собственост, при което
обвързаността на всеки отделен жилищен
имот от сградата се обуславя от взетото по
съответния ред решение на общото събрание
на етажната собственост“. При наличието на
решение на мнозинството от собствениците и
носителите на вещни права в сграда – етажна
собственост, за присъединяването є към топлопреносната мрежа Законът за енергетиката
допуска отказ от ползването на топлинна
енергия в индивидуалните имоти, като тогава
собствениците и носителите на вещно право
на ползване не заплащат за потребление на
топлинна енергия в тях. Отказът се изразява
в преустановяване на подаването на топлинна
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енергия към отоплителните тела в имотите
чрез монтираните на тях термостатни вентили,
тъй като чл. 153, ал. 5 ЗЕ не предоставя право
на потребителите да извършат физическото
отделяне на отоплителните тела от сградната
инсталация. Отказ изцяло от потребление
на топлинна енергия в присъединена към
топлопреносната мрежа сграда в режим на
етажна собственост не е допустим, защото
всички съсобственици трябва да поемат съобразно дела си част от разходите, свързани с
експлоатацията на общите части и сградната
инсталация.
Както се посочи по-горе, при съсобствените вещи в сгради – етажна собственост, след
като всички обитатели участват в ползите им,
изразяващи се в отопляване на цялата сграда, така те трябва да участват и в тежестите,
изразяващи се в заплащане на стойността на
полученото количество топлинна енергия за
общите части и сградната инсталация. Потребителите са длъжни да спазват условията,
установени за всички от действащото право,
и това го изисква правовата държава. Друго
законодателно разрешение за общите части
на сграда – етажна собственост, не може да
се даде предвид характера на подобни сгради.
Пълен отказ от ползване на топлинна енергия
в такава сграда може да се извърши само в
хипотезата на чл. 153, ал. 2 ЗЕ – чрез прекратяване на топлоснабдяването за отопление на
цялата сграда от абонатната станция или от
нейното самостоятелно отклонение, когато
две трети от собствениците и титулярите на
вещно право на ползване не желаят да бъдат
потребители на топлинна енергия за отопление
и декларират писмено това пред топлопреносното предприятие, което е длъжно в срок
до 15 дни след постъпване на заявлението да
извърши исканото прекратяване.
Следва да се отбележи, че чл. 153, ал. 2 ЗЕ
е изменен през 2006 г. в посока на осигуряване
по-голяма защита на потребителите, като до
изменението прекратяването на топлоснабдяването за отопление е могло да се извърши
само по решение на всички собственици и
титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост.
V. Конституционният съд намира, че оспорената нормативна уредба не противоречи на
чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Разпоредбите
на чл. 153, ал. 1 и 6 ЗЕ изпълняват конституционните изисквания да защитават правата
на потребителите за ползване на топлинна
енергия. Сградната инсталация е обща част
по смисъла на Закона за енергетиката, Закона
за собствеността и Закона за управление на
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етажната собственост и всички собственици и
носители на вещни права следва да се считат
за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ.
Това е конституционосъобразно, защитава
потребителите и е справедливо. Същината
на защитата е да се закрилят всички потребители на една и съща услуга, а не те да бъдат противопоставяни помежду им. Законът
трябва да закриля в еднаква степен всички
потребители на дадена стока или услуга и да
не създава привилегировано положение на
отделни или на група потребители. Всички
собственици и титуляри на вещни права,
които имат материа лни възмож ности да
притежават и поддържат жилище в сграда – етажна собственост, присъединена към
централно топлоснабдяване, са предварително
известени за общите условия, предлагани от
топлопреносните дружества, и са ги приели.
Следователно те са закупили имот, за който
предварително знаят, че включва и общо
управление на общите части, в това число
сградните инсталации за отопление и за горещо водоснабдяване на сградата в режим на
етажна собственост.
Действително фактическото положение понастоящем е такова, че част от собствениците
не желаят и не ползват топлинна енергия за
отопляване на индивидуалните си имоти, с
което нарушават правилното функциониране на инсталацията за топлинна енергия в
сградата, защото тя е проектирана по начин
за ползване на топлинна енергия от всички
съсобственици. Това право не може да бъде
развито до степен да се счита, че не следва
да заплащат за топлинна енергия, защото освен собственици и титуляри на вещни права
на конкретни имоти те са съсобственици на
сградната инсталация и на общите части в
сградата и следва да поемат припадащата им
се част от разходите за топлинна енергия,
свързани с тях. В тази хипотеза гражданите
имат правото да преустановят подаването
на топлинна енергия към имотите си, но те
остават потребители на топлинна енергия за
общите части на сградата – етажна собственост, и на отдадената от сградната инсталация,
която също е обща част. Тези потребители
обективно получават в имотите си част от топлинната енергия, отдадена от хоризонталните
и вертикалните топлопроводи на сградната
инсталация, поради което не е налице пълна
липса на потребление на топлинна енергия,
както се твърди в искането.
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Твърдението, че се прави услуга на поголямата част от потребителите на топлинна
енергия да достига тя до имотите им чрез
сградната инсталация, е невярно, защото тя
е необходима обща вещ, каквито са покривът, основите и пр., и отдаваната топлина
ползва всички собственици и титуляри на
вещни права в сградата – етажна собственост. Н якои собственици и носители на
вещни права самоограничават правата си
на потребители, но това не бива да пречи
на повечето от съсобствениците да ползват
всеобщо предлаганата усл у га топ лоснабдяване и да получават комфортна топлина
в имотите си и в цялата сграда – етажна
собственост. Това е конституционосъобразно, защото самоограничаването не бива да
накърн ява права и законни интереси на
други (чл. 57, ал. 2 от Конституцията). Част
от потребителите понастоящем се намират
в тежко финансово положение, не могат да
отделят нужните средства за отопление и се
самоограничават от ползването на топлинна
енергия. От обстоятелството, че оспорените
норми не са еднакво социално поносими от
всички, не следва, че те са противоконституционни (в този смисъл Решение № 3 от
2006 г. по к. д. № 4 от 2006 г.).
Съдът е на мнение, че изходът следва да
се търси не в посока на отказ на потребителите от ползване на топлинна енергия, а към
подобряване на социалното подпомагане на
тези граждани, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни
жизнени потребности. Република България
е социална държава и в нея действат Закон
за социално подпомагане и други социални
закони, както и редица подзаконови нормативни актове в тази област, които предвиждат
отпускане на целеви помощи за отопление на
лица и семейства през отоплителния сезон.
От съществено значение е и упражняването
на ефективен контрол от оправомощените за
това държавни органи върху топлопреносните предприятия, доставчиците на топлинна
енергия и лицата, извършващи дялово разпределение на топлинната енергия. От друга
страна, следва да се извършват ремонт и настройка на сградните инсталации и саниране
на остарелите сгради – етажна собственост.
Всички страни в процеса на топлоснабдяване,
в това число потребителите, трябва да спазват
установените правила и активно да участват
в процеса, което следва и от систематичното
място на закрилата на потребителите в дял ІV
„Солидарност“ в Хартата на основните права
на Европейския съюз. Нерешените проблеми,
свързани с ползването на топлинна енергия
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чрез централно топлоснабдяване, следва да
намерят своето законодателно разрешение,
но те не са основание да се обявят за противоконституционни разпоредбите на чл. 153,
ал. 1 и 6 ЗЕ.
По горните съображения искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено, поради
което Конституционният съд и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 1
от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона
за Конституционния съд
РЕШИ:
От х върл я искането на омбудсмана на
Република България за установяване на противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и 6
от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107
от 2003 г., последно изменение ДВ, бр. 82 от
2009 г.).
Председател: Евгени Танчев
3732

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 23 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.; Решение № 12283
на Върховния административен съд – бр. 102
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г.,
бр. 32 и 71 от 2008 г. и бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 13, т. 2 думата „дирекция“ се
заменя с „Главна дирекция“.
§ 2. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Дирекция“ се заменя с
„Главна дирекция“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Европейски фондове
и международни проекти“ има териториални
звена във всички областни центрове.“
§ 3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 на
ред „дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ думата „дирекция“ се
заменя с „Главна дирекция“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 април 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3626
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 23 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 3
за таксите, които се събират за консулско
обслужване в системата на Министерството
на външните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 333
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г.
и бр. 18 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се създават т. 8 и 9:
„8. лица, които са подали заявление за
издаване на виза по чл. 9, ал. 1 и попадат в
една от следните категории:
а) ученици, студенти, следдипломни специализанти и придружаващите ги преподаватели и предприемат пътуването с учебна или
образователна цел;
б) научни работници от трети държави,
пътуващи с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка 2005/761/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
2 септември 2005 г. за улесняване издаването
от страна на държавите членки на визи по
единен образец за краткосрочен престой на
изследователи от трети страни, които пътуват
в Общността с цел извършване на научни
изследвания;
в) представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи
в семинари, конференции, спортни, културни
или образователни събития, организирани от
организации с нестопанска цел;
9. чуж дите гра ж дани, подали писмено
заявление в съответното задгранично представителство на Република България за анулиране на валидна виза – по отношение на
подаването и обработката на заявлението.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При подаване на заявление за издаване
на виза за летищен транзит или за транзитно
преминаване или краткосрочно пребиваване
се събира такса в размер 60 евро, а за деца
на възраст между 6 и 12 години – в размер
35 евро, освен ако е предвидено друго в закон,
в международен договор, по който Република
България е страна, в акт на Европейската
общност/Европейския съюз, в споразумение
на Европейската общност/Европейския съюз
с трети страни или в акт на Министерския
съвет.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 2“
се заменят с „по чл. 9, ал. 1“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 4 от таблицата към ал. 1 думите
„документи за самоличност“ се заменят с
„лични документи“.
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2. В ал. 3:
а) навсякъде думите „документи за самоличност“ се заменят с „лични документи“;
б) в таблицата към ал. 3 т. 2 се отменя.
3. В ал. 4 думите „на временен паспорт за
завръщане в България“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Разпоредбите на § 2, т. 2 и на § 3 влизат
в сила от 1 януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 23 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 числото „40“ се заменя
с „60“.
2. В приложението към чл. 6, ал. 3:
а) в наименованието числото „40“ се заменя с „60“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „34“ се заменя с „54“;
в) на ред „дирекция „Одитна дейност“
числото „26“ се заменя с „46“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61
от 2008 г. и бр. 30 и 85 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 числото „166“ се заменя
със „176“.
2. В приложението към чл. 4, ал. 2:
а) в наименованието числото „166“ се заменя със „176“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „132“ се заменя със „142“;
в) на ред „дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност“ числото
„113“ се заменя със „123“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от Постановление № 215 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и
за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
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(обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр.
112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17,
55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42,
49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г.,
бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48,
56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и
84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр.
81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г. и бр. 2 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „166“ се заменя със „176“.
2. В т. 13 числото „40“ се заменя с „60“.
§ 4. В Постановление № 247 на Министерския съвет от 1997 г. за преобразуване на
Агенцията за икономическо програмиране и
развитие към Министерския съвет в Агенция
за икономически анализи и прогнози при
Министерството на финансите (обн., ДВ, бр.
44 от 1997 г.; изм., бр. 24 и 104 от 1999 г. и
бр. 79 от 2002 г.) чл. 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 май
2010 г. с изключение на § 4, който влиза в
сила от 26 март 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 23 АПРИЛ 2010 Г.

за извършване на разходи от Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Да се осигурят средства от Държавен фонд „Земеделие“ в размер до 70 млн. лв.
за финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност (ДДС) на общините по
одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
(2) Средствата по ал. 1 са за сметка на годишните разчети за разходите за национално
финансиране на Държавен фонд „Земеделие“
за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите
в едномесечен срок от влизането в сила на
постановлението предлага за утвърждаване
от Министерския съвет план-сметката на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2010 г. след отразяване на произтичащите от чл. 1 промени.
Чл. 3. (1) Възстановяване на направените
разходи за ДДС от получателите по чл. 1, ал. 1
се извършва при междинното/междинните и/
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или окончателното плащане/окончателните
плащания на разходите по изпълнението на
съответния проект.
(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, сключва
договор с ползвателите на финансова помощ,
максималният размер на целевата субсидия за
възстановяване на ДДС се определя в договора.
(3) Одобряват се само плащания за възстановяване на ДДС в размер на одобрената
сума към съответната заявка за плащане на
получателите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната
агенция, предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за
извършените плащания по постановлението
за предходния месец.
Чл. 5. При недостиг на средства по чл. 1,
ал. 2 минист ърът на финансите може да
предостави допълнителен трансфер от централния бюджет за сметка на икономии в
трансфера за Националния фонд по чл. 1,
ал. 2, раздел III, т. 1.10 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 26 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 236 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“, съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие
(обн., ДВ, бр. 80 от 2007 г.; изм., бр. 65 и 107
от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 3 се създава изречение второ:
„За допустими могат да бъдат признати и
разходи, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, в случай че
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разходите са за услуги, необходими за подготовката на проектното предложение, и са
предвидени в Насоките за кандидатстване.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 1 след думите „необходими за“ се добавя „подготовката и/или“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 26 АПРИЛ 2010 Г.

за приемане на Правилник за устройството
и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските
експертизи.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза на
работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 89 и 96 от 2005 г., бр. 84
от 2007 г.; Решение № 2873 на Върховния
административен съд от 2008 г. – бр. 95 от
2008 г.; Решение № 10321 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 95 от 2009 г.).
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на органите
на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
(РКМЕ).
Чл. 2. Министерството на здравеопазването
и регионалните центрове по здравеопазване
(РЦЗ) организират и ръководят медицинската
експертиза.
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Чл. 3. (1) Експертизата на временната
неработоспособност се извършва от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина),
лекарските консултативни комисии (ЛКК),
териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК).
(2) Експертизата на вида и степента на
увреждане на деца до 16-годишна възраст
се извършва от детски експертни лекарски
комисии (ДЕЛК) и специализираните състави на НЕЛК с участието на специалисти по
детски болести.
(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за
установяване степента на трайно намалена
работоспособност на лица в трудоспособна
възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
(4) Трудоустрояването на лица с временна
неработоспособност и с трайно намалена
работоспособност под 50 на сто се извършва
от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50
и над 50 на сто трайно намалена работоспособност – от ТЕЛК и НЕЛК.
(5) Преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред
разследващите органи или пред органите на
съдебната власт при извършване на експертиза
на временната неработоспособност, когато
се налага явяване пред тези органи през
периода на временната неработоспособност,
се извършва от ЛКК или от центровете за
спешна медицинска помощ (ЦСМП), от ТЕЛК
и от НЕЛК.
Чл. 4. Експертизата по чл. 3, ал. 1 (с изключение на експертизата на временната неработоспособност, извършвана от лекуващите
лекари (лекари по дентална медицина), 2 и 3
се извършва само по предварително уточнени
заболявания и стадии на тяхното развитие,
отразени в медицинските документи.
Чл. 5. Устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза към лечебните заведения към Министерството на вътрешните работи (МВР),
Министерството на отбраната (МО), Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Министерския
съвет, Министерството на правосъдието и
Министерството на физическото възпитание
и спорта се извършват по реда на правилника.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСК АТА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 6. (1) В лечебните заведения се създават
лекарски консултативни комисии със заповед
на директорите на РЦЗ.
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(2) В състава на ЛКК влизат не по-малко от
двама постоянни членове – лекари с призната
специалност, от които един е председател.
(3) Лекарски консултативни комисии се
създават в следните лечебни заведения за
извънболнична помощ:
1. в амбулаториите за групова практика
за специализирана медицинска помощ, при
условие че в тях работят не по-малко от трима
специалисти;
2. в медицинските центрове, денталните
центрове, медико-денталните центрове и в
диагностично-консултативните центрове, които в зависимост от възможностите са общи
и специализирани ЛКК:
а) общата ЛКК е с постоянен състав и в
нея се включват трима специалисти: невролог
(неврохирург), хирург (ортопед) и председател – специалист по вътрешни болести с не
по-малко от 5 години трудов стаж по специалността; общата ЛКК не разглежда случаите
с психични и очни заболявания и гледане и
придружаване на деца до 16-годишна възраст,
които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК
участват и тримата специалисти;
б) по изключение при липса на кадрови
капацитет за изграждане на специализирани
ЛКК по детски, очни и психични болести в
състава на общата ЛКК могат да бъдат включени специалисти по очни, детски и психични
болести; тези специалисти участват в работата
на ЛКК само при освидетелстване на случаи
с детски, очни и психични болести, както и
при случаи за гледане и придружаване на
болни деца до 16-годишна възраст;
в) специализирани ЛКК (неврологични,
хирургични, очни, УНГ и т. н.) се създават,
при условие че в дадените медицински специалности има кадрови възможности и при
спазване изискванията на ал. 2.
(4) По изключение лекар може да участва
в две ЛКК – в лечебно заведение за болнична
помощ и в лечебно заведение за извънболнична помощ, при условие че работи и в двете
лечебни заведения.
(5) По изключение при липса на кадрови
капацитет лекар, включен в състава на обща
ЛКК на лечебно заведение за извънболнична
помощ, може да председателства специализирана ЛКК по съответния профил на своята
клинична специалност, при условие че не е
включен в ЛКК към лечебно заведение за
болнична помощ.
(6) Лекари от лечебни заведения по чл. 8,
ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) не могат да участват в съставите на ЛКК.
(7) При наличие на повече от един медицински център, дентален център или диагностично-консултативен център на територията на
населеното място по преценка на директора
на РЦЗ може да се създават специализирани
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ЛКК с участието на специалисти от различните центрове или групови практики за
специализирана помощ. Документацията във
връзка с дейността на тези ЛКК се води от
лечебното заведение, определено в заповедта
на директора на РЦЗ по чл. 7, ал. 1.
(8) В лечебните заведения за болнична
помощ се създават специализирани ЛКК по
отделения и клиники и обща ЛКК по смисъла
на ал. 3, т. 2.
Чл. 7. (1) Ежегодно до 15 януари директорът на РЦЗ определя със заповед съставите
на ЛКК (постоянните и резервните членове)
по предложение на съответните ръководители
на лечебните заведения. Предложенията за
определяне на съставите и за промяната им,
както и заповедта за определянето и закриването им се изготвят по образец съгласно
приложения № 1, 2 и 3.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ,
които насочват лицата към съответната ЛКК.
(3) Копие от заповедта се изпраща на съответните лечебни заведения, на ТЕЛК, на
съответната РКМЕ по чл. 21, на съответното
териториално поделение на Националния
осигурителен институт (ТП на НОИ), на съответната регионална здравноосигурителна
каса и на съответната регионална дирекция
за социално подпомагане.
Чл. 8. В лечебните заведения за болнична
помощ към МВР, МО, Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството
на физическото възпитание и спорта и университетските болници съставите на ЛКК се
определят със заповед на съответния ръководител на лечебното заведение.
Чл. 9. (1) Детските експертни лекарски
комисии се откриват и закриват от директора
на РЦЗ съгласувано с министъра на здравеопазването към многопрофилните болници
за активно лечение в областните градове,
в които има открити структурни звена по
детски болести.
(2) В съставите на ДЕЛК се включват не
по-малко от трима лекари на пълен работен
ден, единият от които е председател.
(3) Лекарите по ал. 2 са с призната специалност детски болести и с не по-малко от
5 години трудов стаж по специалността. С
предимство в състава на ДЕЛК се включват
лекари с втора призната специалност (неврология, ортопедия и травматология, психиатрия
и др.) или с допълнителна квалификация в
областта на определена специалност в системата на здравеопазването.
Чл. 10. (1) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват към държавните
и общинските лечебни заведения за болнична
помощ и диспансерите от директора на РЦЗ
съгласувано с министъра на здравеопазването.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

(2) Териториалните експертни лекарски
комисии са структурни звена на лечебните
заведения, към които са създадени.
(3) Профилът на ТЕЛК се определя по
реда на ал. 1.
Чл. 11. (1) В състава на ТЕЛК се включват не по-малко от трима лекари на пълен
работен ден, единият от които е председател.
Към състава задължително се включва и
лекар – представител на съответното ТП на
НОИ. Към съставите се назначават и технически сътрудници.
(2) При освидетелстване на лица по повод
приемане или отхвърляне на професионален
характер на заболяването в състава на ТЕЛК
се включват специалисти по трудова медицина,
радиобиология и радиационна хигиена и по
професионални болести, които председателстват заседанията на комисията.
Чл. 12. (1) В ТЕЛК могат да работят само
лекари с призната специалност и с не помалко от 5 години трудов стаж по медицина.
(2) В общите ТЕЛК могат да работят лекари
с една от следните медицински специалности:
вътрешни болести, ортопедия и травматология, хирургия, неврология, неврохирургия,
урология, онкология.
(3) В специализираните ТЕЛК могат да
работят лекари с призната специалност по
профила на съответната ТЕЛК.
(4) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 се прилагат
и за лекарите – представители на ТП на НОИ.
Чл. 13. (1) Трудовите договори с председателите на ДЕЛК и ТЕЛК се сключват,
изменят и прекратяват от ръководителите на
лечебните заведения, към които са създадени,
по предложение на директора на РЦЗ.
(2) Трудовите договори с членовете на
ДЕЛК и ТЕЛК и договорите със специалистите по трудова медицина (радиобиология
и радиационна хигиена) и по професионални
болести се сключват, изменят и прекратяват
от ръководителя на съответното лечебно
заведение.
(3) Трудовите договори на лекарите – представители на ТП на НОИ, се сключват, изменят
и прекратяват от ръководителя на съответното
ТП на НОИ.
Чл. 14. (1) Лекарите от ДЕЛК и ТЕЛК
отработват половин работен ден седмично в
лечебно заведение за болнична помощ.
(2) Лекарите от ДЕЛК и ТЕЛК, както и
лекарите – представители на ТП на НОИ, преминават най-малко веднъж годишно 5-дневен
курс за практическо обучение в НЕЛК.
(3) При постъпване за първи път на работа в
ДЕЛК и ТЕЛК лекарите, включени в състава,
както и лекарите – представители на ТП на
НОИ, преминават задължителен едномесечен
курс на практическо обучение в НЕЛК.
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Чл. 15. Членовете на ДЕЛК, ТЕЛК и
НЕЛК не могат да упражняват дейности,
които подлежат на техен контрол, и да извършват консултативна дейност, свързана с
вида и степента на увреждане, временната
неработоспособност и трайно намалената
работоспособност.
Чл. 16. (1) Детски експертни лекарски
комисии и общи и специализирани ТЕЛК се
създават при норматив за годишна натовареност, както следва:
1. де т с к и екс пе р т н и лек ар с к и ком исии – 1500 случая;
2. обща ТЕЛК – 2400 случая;
3. специализирана ТЕЛК за очни заболявания – 1800 случая;
4. специализирана ТЕЛК за психични заболявания – 1500 случая;
5. специализирана ТЕЛК за специфични и
неспецифични белодробни заболявания – 1600
случая.
(2) Когато броят на лицата за освидетелстване надвишава норматива по ал. 1 за
изграждане на дадена ДЕЛК/ТЕЛК, но не е
достатъчен за създаване на нова, се осигуряват съответен брой допълнителни щатни
длъжности.
(3) Създават се общи ТЕЛК за военнослужещи към МО и държавни служители по
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) (създават се към Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
МО и към Централната експертна лекарска
комисия (ЦЕЛК) към МВР).
Чл. 17. (1) Националната експертна лекарска
комисия е здравно заведение – самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на здравеопазването,
със седалище София.
(2) Дейността на НЕЛК се ръководи от
директор, който се назначава от министъра на
здравеопазването след провеждане на конкурс.
(3) Трудовите договори с работещите в
НЕЛК се сключват, изменят и прекратяват
от директора на НЕЛК.
(4) Националната експертна лекарска комисия осъществява диагностични и експертни
функции по проблемите на медицинската
експертиза.
(5) На ц иона л ната експер т на лекарска
комисия осъществява експертни, контролнометодически и консултативни дейности по
отношение на по-долустоящите органи на
медицинската експертиза.
(6) Националната експертна лекарска комисия участва в разработването на проекти
на стратегии и програми в областта на националната здравна политика и на нормативни
актове, свързани с медицинската експертиза.
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Чл. 18. (1) В структурата на НЕЛК има
административно-стопански отдел, правен
отдел и специализирани лекарски състави по
вътрешни, сърдечно-съдови, нервни, психични,
ортопедо-травматологични, хирургични, очни,
белодробни и ушни, носни и гърлени болести.
(2) Броят и профилът на специализираните
състави могат да се променят с щатното разписание, утвърдено от директора на НЕЛК, в
зависимост от преобладаващите заболявания.
(3) Всеки специализиран състав включва
не по-малко от трима лекари, от които един
е председател на състава.
(4) В специализираните състави на НЕЛК
работят лекари с призната специалност по
съответния профил и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
Чл. 19. (1) В специализираните състави на
НЕЛК задължително се включва лекар – представител на НОИ, който отговаря на условията
по чл. 18, ал. 4. Трудовите договори с лекарите – представители на НОИ, се сключват,
изменят и прекратяват от управителя на НОИ.
(2) При освидетелстване на лица до 16-годишна възраст в специализираните състави
на НЕЛК се включват лекари с призната
специалност детски болести и с не по-малко
от 5 години трудов стаж по специалността.
(3) При потвърждаване или отхвърляне
на професионалния характер на болестта в
съставите на НЕЛК се включват специалисти по трудова медицина (радиобиология и
радиационна хигиена) и по професионални
болести. Заседанията на съставите в тези
случаи се председателстват от специалист
по професионални болести или по трудова
медицина (радиобиология или радиационна
хигиена).
Чл. 20. Лекарите, работещи в НЕЛК, включително лекарите – представители на НОИ,
отработват половин работен ден седмично в
университетските болници на територията
на София.
Чл. 21. (1) Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ДЕЛК, ТЕЛК
и НЕЛК лица се осъществява от регионални
картотеки на медицинските експертизи.
(2) Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) са структурни звена
на РЦЗ.
(3) В щата на РКМЕ се предвиждат длъжности за лекари и технически изпълнители
съобразно броя на ДЕЛК/ТЕЛК в района и
обема на тяхната дейност.
(4) В РКМЕ могат да работят лекари с призната основна медицинска специалност или с
не по-малко от 5 години стаж по медицина.
Чл. 22. (1) За осъществяване дейността
на ДЕЛК и ТЕЛК директорът на лечебното
заведение сключва договор за финансиране
с министъра на здравеопазването.
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(2) Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на здравноосигурените
лица и с подготовката им за освидетелстване
и преосвидетелстване от ДЕЛК и ТЕЛК, се
осигурява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
(3) Високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания,
свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се
финансират от НЗОК в рамките на годишния
є бюджет.
(4) Лица, които не са осигурени по Закона за здравното осигуряване, заплащат
консултациите и изследванията, свързани с
експертизата на временната неработоспособност и подготовката им за освидетелстване
и преосвидетелстване по повод трайно намалена работоспособност, както и разходите за
извършване на преценката по чл. 3, ал. 5 и
издаването на експертното решение по чл. 24,
ал. 1, т. 8.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Раздел I
Правомощия на лекуващия лекар (лекар по
дентална медицина)
Чл. 23. (1) При извършване на експертизата
на временната неработоспособност лекуващият лекар (лекар по дентална медицина):
1. прави преценка на здравословното състояние на болния и на неговата работоспособност
въз основа на клиничен преглед, резултатите
от направените изследвания, заключенията
на консултантите, характера на работата и
условията на труд на болния;
2. вписва в личната амбулаторна карта
(ЛАК) на болния и/или в амбулаторния лист
при всеки преглед:
а) данните от анамнезата, обективния статус, направените изследвания, предписаното
лечение и диагнозата, както и процента на
трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане в случаите на определена
такава с експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/
НЕЛК; епикризите от болничното лечение и
талоните с изследванията и консултативните
мнения на специалистите се прилагат в ЛАК;
б) своята преценка за работоспособността
на болния („работоспособен“ или „неработоспособен“);
в) номера и серията на болничния лист,
началото и продължителността на временната
неработоспособност;
г) подписва се под посочените данни и
поставя личния си печат;
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3. описва болничния лист в контролния
лист към ЛАК по следните реквизити: номер,
начало и продължителност на временната
неработоспособност, органа, който го е издал
(лекуващ лекар или лекар по дентална медицина, ЛКК, по решение на ТЕЛК), и диагноза;
4. изпраща служебно болничния лист на
работодателя, при условие че болният заяви
писмено, че липсва възможност болничният
лист да бъде предоставен на работодателя,
най-късно два работни дни от началото на
разрешения отпуск;
5. трудоустроява работника с болничен лист,
когато здравословното му състояние налага
леки облекчения в трудовия му процес, но за
не повече от един месец;
6. е длъжен да предостави медицинска
документация по искане от ЛКК;
7. насочва болния към ЛКК, когато:
а) осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за временна неработоспособност за едно
или повече заболявания до 14 календарни дни,
разрешени еднолично от лекуващия лекар
(лекар по дентална медицина);
б) осигуреният е ползвал 40 дни отпуск
за времен на нерабо т оспособнос т в ед на
календарна година с прекъсване, разрешен
еднолично, от един или повече лекари; в
40-дневния отпуск не се включват дните за
временна неработоспособност поради бременност, раждане, осиновяване, лечение и
изследване в чужбина, болнично лечение,
бацилоносителство и карантина;
в) състоянието на лага продъл ж ителен
отпуск по болест;
г) здравословното състояние на болния налага трудоустрояване за повече от един месец;
д) осигуреният се нуждае от извършване
на преценка по чл. 3, ал. 5;
8. подгот вя необходимата медицинска
документация и вписва своето становище в
ЛАК при насочване на болния към ЛКК по
даден повод;
9. попълва реквизитите на формуляр Е 116
по искане на болния и на формуляр Е 213
по искане на НОИ и подготвя медицинската
документация на лицето за извършване на
експертизата на трайно намалената работо
способност/вида и степента на увреждане.
(2) Личният лекар (лекар по дентална
медицина), а за лицата, които нямат личен
лекар – лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), насочва болния към ДЕЛК и
ТЕЛК с медицинско направление по образец
съгласно приложение № 4, когато приеме, че
е налице:
1. трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане, която не е предшествана
от временна неработоспособност;
2. вид и степен на увреждане.
(3) Лекуващият лекар насочва неосигурените лица и лицата с прекъснати здравни осигурителни права към ТЕЛК по реда на ал. 2.
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(4) Болничен лист не се издава и не се прави
насочване към ЛКК и ТЕЛК, ако болният не
представи ЛАК и документ за самоличност,
включително при стационарни условия.
(5) Личната амбулаторна карта се закупува и съхранява от лицето, заверява се от
личния лекар, който вписва номер по ред и
дата на издаването и регистрационния номер
на лечебното заведение, поставя подписа си
и личния си печат. При промяна на личния
лекар ЛАК се презаверява от новоизбрания
лекар.
(6) При изгубена или унищожена ЛАК
личният лекар заверява новата, като посочва
причината и поредността на картата. При
изчерпване на картата личният лекар вписва
в новата „продължение“.
(7) Лицата имат право да притежават само
по една ЛАК. Здравните книжки, издадени
на лица, обслужвани от лечебни заведения
към ведомствата по чл. 5, заместват ЛАК.
Амбулаторният лист не замества ЛАК и се
ползва само като помощен документ при
осъществяване на контролна дейност.
(8) На неосигурени лица по Кодекса за
социално осигуряване (КСО) при временна
неработоспособност лекуващият лекар издава
медицинско удостоверение за период до 14 дни,
след което при необходимост насочва лицето
към ЛКК при спазване изискванията на ал. 1,
т. 1 и 2 и при необходимост от извършване
на преценка по чл. 3, ал. 5.
(9) Решенията на лекуващите лекари и ЛКК
се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за
здравето.
Раздел II
Лекарски консултативни комисии
Чл. 24. (1) Лекарската консултативна комисия освидетелства лицата:
1. за продължаване на отпуск за временна
неработоспособност над 14 дни за едно или
повече заболявания без прекъсване;
2. за трудоустрояване за повече от един
месец;
3. за снабдяване с медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения;
4. за професионално ориентиране;
5. чиито болнични листове са издадени
еднолично и са обжалвани;
6. когато са подали жалба срещу лекуващия
лекар (лекар по дентална медицина) по повод
неправилна оценка на работоспособността им
и отказ да се издаде болничен лист;
7. за подготовка на документи и насочване
към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
8. за извършване на преценка по чл. 3, ал. 5
и издаване на „Медицинско удостоверение”
по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието;
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9. за изготвяне на документи съгласно други
нормативни актове.
(2) Лекарската консултативна комиси я
освидетелства лицата по ал. 1, т. 3 по района на постоянния им адрес. Изключение се
допуска при:
1. необходимост лицето да бъде освидетелствано по обективни причини от ЛКК, намираща се извън територията на общината, на
която се намира постоянният му адрес, или
2. липса на ЛКК на територията на съответното населено място.
(3) Лицата по ал. 1 се освидетелстват от
ЛК К след представянето на док у мент за
самоличност, документи, съдържащи данни
за заболяването и работоспособността им, и
медицински преглед.
(4) Лекарите от ЛКК могат да насочват бол
ните за диагностично уточняване в лечебни
заведения по своя преценка.
(5) Условията и редът за освидетелстване на
лицата по ал. 1, т. 3 се определят с методически
указания, които имат задължителен характер,
издадени от министъра на здравеопазването
по предложение на директора на НЕЛК.
(6) Лекуващите лекари (лекарите по дентална медицина) подготвят всички необходими
документи и докладват случаите на ЛКК,
но не участват при вземането на решението.
Чл. 25. (1) Общите лекарски консултативни
комисии освидетелстват всички случаи, посочени в чл. 24, при условие че не са изградени специализирани ЛКК или създадените
в момента не работят.
(2) Случаите с психични и очни заболявания и с гледане и придружаване на болно
дете до 16-годишна възраст са обект само на
специализирана ЛКК с изключение на случаите по чл. 6, ал. 3, т. 2, буква „б“.
(3) Когато към лечебното заведение за извънболнична помощ на територията на дадено
населено място не е изградена ЛКК, медицинската експертиза се извършва от общата
или от специализираната ЛКК на лечебното
заведение, оказващо болнична помощ.
Чл. 26. (1) Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна
неработоспособност до 180 календарни дни и не
повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се
включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват
135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата
за работното време, почивките и отпуските.
(2) Лекарските консултативни комисии
към амбулаториите за групова практика за
специализирана медицинска помощ разрешават отпуск по болест само за заболявания от
техния профил. Те разрешават непрекъснат
отпуск по болест до шестия месец от началото на отпуска, след което при необходимост
насочват болния към ТЕЛК.
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Чл. 27. (1) Лекарските консултативни комисии вземат решения по здравословното
състояние и работоспособността на лицата
след задължителен клиничен преглед и представен документ за самоличност. Изключение
се допуска при:
1. вземане на решение за отпуск по болест за минало време, при положение че
прегледът няма да допринесе за изясняване
на здравословното състояние на лицето към
дадения период;
2. проведено лечение в чужбина;
3. при неявяване на редовно призовано
лице за преглед по повод на обжалвани болнични листове.
(2) Когато по преценка на ЛКК направените
изследвания не са достатъчни за изясняване
на характера или степента на заболяването, болните се изпращат за допълнителни
амбулаторни или болнични изследвания и
наблюдения.
(3) Когато се налага продължаване срока
на отпуска за временна неработоспособност на
тежко болни, чието здравословно състояние
не позволява да се движат, освидетелстването
се извършва в дома на болния.
(4) При издаване на болничен лист ЛКК
вписва в ЛАК на болния всички реквизити
по чл. 23, ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 28. (1) Лекарските консултативни комисии насочват болните към ТЕЛК в следните
случаи:
1. след изтичане на 180 дни непрекъснат
отпуск поради временна неработоспособност;
2. преди изтичане на 180 дни отпуск, ако
има признаци за настъпила трайна неработоспособност;
3. когато лицето е ползвало 12 месеца
отпуск за временна неработоспособност с
прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването; в 12-те
месеца не се включват 135-те дни от отпуска
по чл. 45 от Наредбата за работното време,
почивките и отпуските;
4. когато лицето е трудоустроявано от ЛКК
в продължение на две години и работоспособността му не е възстановена;
5. когато лицето е станало неработоспособно за работата, на която е трудоустроено
от ЛКК.
(2) В случаите по ал. 1 ЛКК насочват
болните – военнослужещи и държавни служители по ЗМВР, към ТЕЛК по чл. 16, ал. 3.
(3) Лекарската консултативна комисия насочва болните за освидетелстване от ТЕЛК
с „Медицински протокол на ЛКК”, в който
се вписват: трите имена, адресът, ЕГН, професията на лицето и работи ли в момента,
ползваният отпуск за временна неработоспособност до момента, анамнезата, обективната
находка, диагнозата на водещото и на придружаващите заболявания, мнение относно
временната неработоспособност или трайно
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намалената работоспособност/вид и степен
на увреждане на лицето. Към медицинския
протокол на ЛКК се прилагат резултатите
от направените изследвания, които се подписват от лицето, което ги е извършило, и
задължително се отбелязва датата, на която
са направени. При неспазване на посочените
изисквания РКМЕ (ТЕЛК) връща протокола
на ЛКК за допълване. Същите изисквания
се отнасят и за направлението, което издава
личният лекар, съгласно чл. 23, ал. 2.
(4) Лекарската консултативна комисия насочва болния към ТЕЛК не по-късно от 7 дни
преди изтичането на отпуска по последния
болничен лист. Медицинският протокол на
ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се внася в РКМЕ не по-късно
от 3 дни от издаването му.
Чл. 29. (1) Отказът на личния лекар и ЛКК
за насочване към ДЕЛК/ТЕЛК по реда на
чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 се отразява в ЛАК.
(2) Отказът на личния лекар се обжалва по
реда на чл. 112 от Закона за здравето.
Чл. 30. Когато болният заяви, че не е в
състояние да представи болничния лист на
работодателя в срок два дни от издаването му,
ЛКК процедира по реда на чл. 23, ал. 1, т. 4.
Чл. 31. (1) Центровете за спешна медицинска
помощ извършват преценка по чл. 3, ал. 5 и
издават „Медицинско удостоверение” по чл. 24,
ал. 1, т. 8 в случаите на остро или внезапно
възникнала промяна на здравето във:
1. почивните дни;
2. извън работното време на ЛКК.
(2) В слу чаите по ал. 1 медицинското
удостоверение се подписва от трима лекари
от ЦСМП, извършили освидетелстването на
лицето.
Раздел III
Детски експертни лекарски комисии и териториални експертни лекарски комисии
Чл. 32. (1) Детските експертни лекарски
комисии освидетелстват децата до 16-годишна
възраст по повод на:
1. вид и степен на увреждане;
2. искане на застрахователи и на застраховани лица;
3. други случаи, предвидени в нормативни
актове.
(2) Териториалните експертни лекарски
комисии освидетелстват лицата по повод на:
1. временна неработоспособност;
2. трайно намалена работоспособност на
лица на и над 16-годишна възраст и на лица,
придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на
увреждане;
3. вид и степен на увреждане на лица,
придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68 КСО;
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4. искане на застрахователи и на застраховани лица;
5. трудоустрояване на лица с 50 и над 50
на сто трайно намалена работоспособност;
6. определяне характера на заболяванията – професионален или общ;
7. при постъпил формуляр Е 213;
8. други случаи, предвидени в нормативни
актове.
(3) Детските експертни лекарски комисии
и ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват
лицата в 3-месечен срок от постъпване на
документите при тях. Решенията се връчват
на лицата или на упълномощени от тях лица,
или на законните им представители срещу
подпис. При временна неработоспособност
срокът за освидетелстване е 15 дни от датата
на постъпване на документите в ТЕЛК.
(4) Когато за изясняване на отделни случаи
се изискват допълнителни документи или
изследвания, срокът по ал. 3 започва да тече
от тяхното представяне.
(5) В случай че ДЕЛК/ТЕЛК прецени, че
не е в състояние да вземе решение в деня
на клиничния преглед на лицето, експертното решение се изпраща с писмо с обратна
разписка, в която се отбелязват номерът и
датата на експертното решение. В този случай
медицинското досие се изпраща в РКМЕ след
получаване на обратната разписка.
(6) Освидетелстването от ТЕЛК по повод искане на застрахователни компании и
застраховани лица в тях се извършва срещу
заплащане.
(7) Срокът на временната неработоспособност може да бъде до два месеца от датата на
заседанието на ТЕЛК, освен ако в експертното
решение е посочен по-кратък срок.
Чл. 33. (1) Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от найблизката ДЕЛК към многопрофилна болница
за активно лечение в областен град, в който
има структурно звено по детски болести,
определена от директора на РЦЗ.
(2) Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК
по района на постоянния им адрес или по
настоящия им адрес, ако са регистрирани на
този адрес най-малко 3 месеца преди подаване
на заявленията в РКМЕ.
(3) Обстоятелството по ал. 2, предложение
първо се доказва с документ за самоличност,
а по ал. 2, предложение второ – с удостоверение от общината.
(4) Изключение от ал. 2 се допуска, когато
лицето се намира на продължително (повече
от 30 дни) болнично или домашно лечение
и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по
района на постоянния или настоящия си адрес.
(5) Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се
освидетелстват на място (в дома, в болнично
или друго заведение). Това обстоятелство се
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доказва с медицинско удостоверение, издадено
от лекуващия лекар или вписано в протокола
на ЛКК (направлението на личния лекар).
(6) Освидетелстването на лицето във връзка
с обжалвани болнични листове се извършва
от ТЕЛК по района на лечебното заведение,
издало болничните листове.
Чл. 34. (1) Общините поемат разходите за
командироване на експертите от ТЕЛК от
друга община при освидетелстване на лица,
живеещи на територията на тяхната община.
(2) Специализираните ТЕЛК за очни, психични и белодробни болести освидетелстват
болните със заболявания от техния профил
в многопрофи лни те болници за ак т ивно
лечение с разкрити отделения по очни, психични и белодробни болести и в съответните
диспансери по района на местоживеене на
освидетелстваните лица.
(3) Директорите на многопрофилните болници по ал. 2 осигуряват кабинети, пособия и
апаратура, необходими за работата на ТЕЛК.
(4) Разходите за командировки на специалистите от специализираните ТЕЛК, на
шофьорите, на техническите лица и за гориво
на автомобилите се заплащат от лечебните
заведения, на чиято територия се прави освидетелстването.
Чл. 35. (1) Ръководителите на лечебните
заведения, към които са създадени ДЕЛК/
ТЕЛК, осигуряват своевременно цялостно
амбулаторно или болнично изследване на освидетелстваните лица, както и необходимите
условия за работа на ДЕЛК/ТЕЛК – работни
помещения, инвентар, пособия, канцеларски
материали, транспорт, както и заместване на
отсъстващите членове на ДЕЛК/ТЕЛК.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
са длъжни да предоставят на ДЕЛК/ТЕЛК
и на НЕЛК необходимата медицинска документация, отнасяща се до здравословното
състояние на освидетелстваното лице.
Чл. 36. (1) За лицата по трудови и по
служебни правоотношения към момента на
освидетелстването осигурителите изготвят и
предоставят на ТЕЛК (НЕЛК) производствена
характеристика.
(2) Бланката на производствената характеристика се предоставя на осигурителя от
ТЕЛК или от НЕЛК с писмо или от освидетелстваното лице.
Чл. 37. (1) Заседанията на ДЕЛК/ТЕЛК
са редовни, ако присъстват не по-малко от
трима членове.
(2) В заседанията на ТЕЛК по покана на
председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и
за хората с увреждания, както и други лица,
имащи отношение по конкретните въпроси,
свързани с освидетелстването.
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(3) При снемането на анамнезата и при
к линичния преглед на освидетелстваното
лице участват само лекари.
Чл. 38. В извършването на клиничния
преглед и при вземането на решение участват
всички лекари от състава на ДЕЛК/ТЕЛК,
които са присъствали на заседанието. При
липса на единодушно становище експертното
решение се приема с обикновено мнозинство.
При равенство на гласовете решаващ е гласът
на председателя на комисията.
Чл. 39. (1) Председателят на ДЕЛК/ТЕЛК:
1. разпределя преписките между членовете
на ДЕЛК/ТЕЛК;
2. съобщава на лицата или на законните
им представители с писмо с обратна разписка
деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят;
3. осигурява колективното обсъждане на
данните от клиничния преглед и наличната
медицинска и друга документация;
4. контролира пълното и точното попълване
на експертното решение;
5. връчва срещу подпис експертните решения на ДЕЛК/ТЕЛК, като изяснява на лицата
или на законните им представители решенията
на комисията, дава указания за предприемането на съответни действия, свързани с тяхното
пенсиониране или трудоустрояване, с реда за
обжалване решенията на ДЕЛК/ТЕЛК и др.;
6. организира освидетелстването на лицата
на място в случаите по чл. 33, ал. 4 и 5;
7. отказва да открие процедура по просрочена жалба;
8. уведомява ръководствата на лечебните
заведения и РЦЗ за констатираните пропуски
и грешки в дейността на личните лекари и
ЛКК и предлага мерки за отстраняването им;
9. съвместно с експертите по медицинската
експертиза към РЦЗ, към РКМЕ и към ТП
на НОИ предлага и провежда мероприятия
за повишаване квалификацията на лекарите
от района по проблемите на медицинската
експертиза;
10. организира и провежда мероприятия
за повишаване квалификацията на лекарите
в ДЕЛК/ТЕЛК;
11. изготвя и предоставя:
а) графика за работа на ДЕЛК/ТЕЛК, като
определя един ден от седмицата за домашни
посещения;
б) отчетите за работата на ДЕЛК/ТЕЛК,
като един екземпляр от годишния отчет изпраща на НЕЛК, ТП на НОИ и РЦЗ;
12. съвместно с експертите към РКМЕ
и РЦЗ организира обсъждане на решенията
на НЕЛК, касаещи обжалвани решения на
ръководената от него ДЕЛК/ТЕЛК, и взема
съответни мерки за недопускане на констатираните пропуски и грешки;
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13. запознава се с условията и особеностите
на професионалния труд на освидетелстваните
лица, отразени в производствените характеристики в случаите по чл. 36;
14. участва в заседанията на медицинския
съвет на лечебното заведение;
15. отговаря за организацията и качеството
на работата на ДЕЛК/ТЕЛК пред директора
на РЦЗ и пред директора на лечебното заведение, към което е създадена ДЕЛК/ТЕЛК.
(2) Лекарите в ДЕЛК/ТЕЛК:
1. извършват к линичен преглед и при
необходимост назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти
извън ДЕЛК/ТЕЛК с оглед на най-правилната
преценка;
2. извършват клиничен преглед на място;
3. осъществяват методическа помощ на ЛКК
по подготовката и изпращането на болните
за освидетелстване от ДЕЛК/ТЕЛК.
Чл. 40. (1) Детските експертни лекарски
комисии/ТЕЛК могат да вземат решение
само по документи без преглед на лицата в
следните случаи:
1. когато има сключени спогодби с други
страни, в които е установен такъв ред;
2. при посмъртно освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, ако лицето е подало
заявление в РКМЕ приживе или е подлежало
приживе на редовно преосвидетелстване за
получаване на пенсия;
3. когато лицето, редовно призовано, не
се яви за освидетелстване, с изключение на
случаите, при които по здравословни причини
то не може да ръководи постъпките си и да
отговаря за тях; в тези случаи ДЕЛК/ТЕЛК
е задължена да изиска служебно първичната
медицинска документация от личния лекар;
4. при лечение в чужбина над два месеца;
5. при получаване на формуляр Е 213 от
компетентната институция на друга държава – членка на Европейския съюз или на
Европейското икономическо пространство.
(2) Формуляр Е 213 се изпраща до съответната ДЕЛК/ТЕЛК чрез РКМЕ.
(3) В случаите на обжалване на болнични
листове за минало време ТЕЛК е задължена
да изиска служебно първичната медицинска
документация от органите, издали болничните
листове, и от личния лекар.
Чл. 41. (1) След вземане на решение ДЕЛК/
ТЕЛК връща в РКМЕ медицинското експертно
досие заедно с експертното решение за досието,
за работодателя (ако лицето работи), за ТП на
НОИ, за Националния център за здравна информация (НЦЗИ) и за други заинтересувани
лица и органи съобразно конкретния случай.
(2) Медицинската документация на лицата,
които са подали заявление за освидетелстване
(преосвидетелстване) или са подлежали на
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редовно преосвидетелстване и след редовно
призоваване не са се явили на преглед в ДЕЛК/
ТЕЛК/НЕЛК, се връща в РКМЕ.
(3) Регионалната картотека на медицинските експертизи уведомява писмено ТП на
НОИ за неявилите се за преосвидетелстване
пенсионери, редовно призовани с обратна
разписка.
(4) Когато освидетелстваното лице има
професия, свързана с автомобилния, железопътния или водния транспорт, един екземпляр
от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се
изпраща на съответната транспортна областна
лекарска експертна комисия.
(5) Когато лицето страда от заболявания,
изискващи участието на различни видове
ТЕЛК (общи и специализирани), експертното
решение се постановява от последната ТЕЛК,
в която се е явило лицето. Останалите дават
консултативно мнение, оформено в експертно решение с реквизитите от наредбата, по
чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето.
(6) Консултативното мнение по ал. 5 не
подлежи на обжалване по реда на чл. 112 от
Закона за здравето.
Раздел IV
Национална експертна лекарска комисия
Чл. 42. (1) Националната експертна лекарска комисия се ръководи и представлява
от директор, който заема длъжността въз
основа на конкурс, обявен от министъра на
здравеопазването.
(2) Директорът на НЕЛК се атестира на
всеки 3 години в срок до 3 месеца след изтичането на срока от предходното атестиране.
(3) Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и в
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на НЕЛК.
(4) Атестирането се организира от министъра
на здравеопазването, който уведомява директора
на НЕЛК за деня на атестацията не по-късно от
5 работни дни преди нейното провеждане.
(5) Атестацията се провежда от комисия,
определена от министъра на здравеопазването.
Комисията е длъжна да извърши оценяването
безпристрастно, честно и компетентно въз
основа на обективно установими факти и
обстоятелства.
(6) Атестирането се извършва по следните
показатели:
1. управленски умения, които включват
оценяване на: оперативност, координиране и
контрол; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане;
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2. организация на дейността на НЕЛК,
която включва оценяване на: организационни
умения, инициативност, борба с корупцията,
умения за работа в екип, медийна политика;
3. обем, качество и ефективност на дейността на НЕЛК.
(7) Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите съобразно ал. 6
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(8) За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта и запознава
с нейното съдържание директора, който я
подписва.
(9) Ако директорът не е съгласен с поставената оценка, може да подаде писмено
възражение, в което посочва мотивите за
своето несъгласие.
(10) Възражението се подава до министъра на здравеопазването в 3-дневен срок
от датата, на която директорът е подписал
атестационната карта.
(11) Министърът на здравеопазването е
длъжен да се произнесе по възражението
в 10-дневен срок от получаването му, като
неговото решение е окончателно.
(12) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(13) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно,
се провежда ново атестиране в срок до един
месец от неговото решение.
(14) Попълнените и подписаните атестационни карти се съхраняват в личното досие
на директора.
(15) Министърът на здравеопазването може
да прекрати трудовото правоотношение на
директора на НЕЛК, ако е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328,
ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
Чл. 43. Специа лизираните състави на
НЕЛК:
1. разглеждат и се произнасят по обжалваните решения на ДЕЛК/ТЕЛК;
2. оказват методическа помощ и контрол
по организацията и качеството на експертната
дейност на ДЕЛК/ТЕЛК;
3. участват в разработването на нормативната уредба относно медицинската експертиза;
4. провеждат обучение на работещите в
ДЕЛК/ТЕЛК;
5. освидетелстват на място лица, които
по медицински показания не са в състояние
да се явят в НЕЛК по реда на чл. 33, ал. 4;
освидетелстване на лица на място може да
се извърши и по преценка на директора на
НЕЛК;
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6. участват в проверки по медицинската
експертиза в лечебните заведения в страната;
7. оказват методическа помощ на дейността
на РКМЕ;
8. отказват откриване на процедура при
недопустимост на жалбата;
9. прекратяват процедурата в НЕЛК за
лицата по чл. 50, ал. 3.
Чл. 44. Председателите на съставите на
НЕЛК:
1. планират, организират и ръководят цялостната дейност на състава;
2. осигуряват клинико-експертното изясняване на отделните случаи и колективното им
обсъждане и решаване от състава;
3. носят отговорност за своевременността
и качеството на експертните решения;
4. организират и провеждат мероприятия за
повишаване квалификацията на лекарите от
състава и на останалите органи на медицинската експертиза по съответната специалност.
Чл. 45. (1) При обжалване на експертни
решен и я на ДЕЛК / Т ЕЛК На ц иона л ната
експертна лекарска комисия се произнася
по всички поводи, предвидени в наредбата
по чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето, които са посочени в жалбата, включително по
състоянието на работоспособността/вида и
степента на увреждане на лицето към момента
на постановяване на обжалваното решение.
(2) При заболявания, по които ДЕЛК/ТЕЛК
не се е произнесла и са съществували към
момента на постановяване на експертното
решение, НЕЛК отменя и връща експертното
решение на ДЕЛК/ТЕЛК за ново произнасяне.
(3) При обжалване на експертни решения
на ДЕЛК/ТЕЛК Националната експертна
лекарска комисия не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на
експертното решение.
(4) При обжалване на решения на ТЕЛК по
експертизата на временната неработоспособност НЕЛК се произнася по всички приложени
от жалбоподателя болнични листове, които
са обсъждани в решението на ТЕЛК.
Чл. 46. (1) Националната експертна лекарска комисия може да събира допълнителни
данни за заболяването и работоспособността/вида и степента на увреждане на лицата,
както и да иска мнението на специалисти от
лечебни заведения, научноизследователски
институти и на националните консултанти.
(2) В случаите по ал. 1 НЕЛК насочва бол
ните за диагностично уточняване в лечебни
заведения по своя преценка.
Чл. 47. (1) Националната експертна лекарска комисия постановява своите решения в
срок 3 месеца от датата на постъпване на
медицинските документи.
(2) При временна неработоспособност
срокът по ал. 1 е 15 дни.
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(3) В случаите, когато се провеждат доп ъ л н и т ел н и а мбулат орн и и л и бол н и ч н и
изследвания или се изискват допълнителни
документи, срокът започва да тече от датата
на получаването им.
Чл. 48. (1) Спорните в клинико-експертно
отношение случаи се обсъждат от експертен
съвет в НЕЛК, в който участват председателите на специализираните състави и лекарите – представители на НОИ.
(2) В заседанията на експертния съвет, който е консултативен орган на НЕЛК, могат да
участват националните консултанти и водещи
специалисти по профила на разглежданите
случаи, представители на съюзите на хората
с увреж дания и на други заинтересувани
организации.
Чл. 49. (1) Националната експертна лекарска
комисия се произнася с мотивирано експертно
решение, постановено от специализиран състав, определен съобразно водещата диагноза.
(2) Консултациите на останалите специализирани състави на НЕЛК се вписват в
експертното решение и са неразделна част
от мотивите му. Експертното решение не се
подписва от консултиращите състави.
(3) В случаите по чл. 43, т. 5 и 6 специалистите от даден специализиран състав се
заместват от други специалисти, определени
със заповед на директора на НЕЛК.
Чл. 50. (1) Националната експертна лекарска комисия се произнася въз основа на
медицинската и друга документация.
(2) По преценка на председателя на специализирания състав на НЕЛК, разглеждащ
случая, съставът може да се произнесе след
преглед.
(3) Когато дадено лице, обжалвало решение на ДЕЛК/ТЕЛК, не се яви за преглед и
медицинската документация не е достатъчна, за да се вземе решение, процедурата се
прекратява с разпореждане и медицинската
документация се връща в РКМЕ.
Чл. 51. Националната експертна лекарска
комисия може:
1. да потвърди решението на ТЕЛК;
2. да го отмени и да издаде ново решение;
3. да го отмени изцяло или отчасти и да
го върне за ново освидетелстване на лицето
с указание за отстраняване на допуснатите
грешки и пропуски в решението.
Чл. 52. Националната експертна лекарска комисия изпраща по един екземпляр от
своето решение на освидетелстваното лице,
на ДЕЛК/ТЕЛК, на дирекциите „Социално
подпомагане“ на А генци ята за социа лно
подпомагане по постоянен адрес на лицето,
на НЦЗИ, на ТП на НОИ, на работодателя,
ако лицето работи, и на други организации
съобразно конкретния случай.
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Чл. 53. Технически грешки и непълноти
в решенията на ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК се
поправят с ново решение.
Чл. 54. Националният център по здравна
информация към Министерството на здравеопазването обработва данните от експертните
решения на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК и предоставя информацията на Министерството на
здравеопазването, на НОИ и на Агенцията
на хората с увреждания ежегодно до 31 юли
на следващата календарна година.
Раздел V
Региона лни к артотек и на медицинск ите
експертизи
Чл. 55. (1) Съставянето, съхраняването и
движението на медицинската документация
на освидетелстваните лица от ДЕЛК, ТЕЛК
и НЕЛК се осъществяват от РКМЕ.
(2) В РКМЕ се съхраняват медицинските експертни досиета, подредени по единен
граждански номер.
(3) За всяко лице, което ще се освидетелства за първи път от ДЕЛК/ТЕЛК, се попълва контролен картон, в който се отразява
движението на медицинската документация.
Чл. 56. (1) Лицата или законните им представители подават заявление-декларация по
образец съгласно приложение № 5 в РКМЕ за:
1. освидетелстване;
2. редовно преосвидетелстване, когато,
служебно повикано, лицето не се е явило в
ТЕЛК;
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока
на инвалидизирането, противопоказаните
условия на труд или причинната връзка;
4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5. преосвидетелстване по повод социални
придобивки и други поводи, предвидени в
нормативни актове.
(2) Лицата по ал. 1 се явяват за редовно
преосвидетелстване по повод получаване на
пенсия след служебно повикване.
(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията представят в РКМЕ и медицинска
документация, доказваща здравословното им
състояние, а тези, които се явяват за освидетелстване – и протокол на ЛКК (направление
от личния лекар).
(4) При получаване в РКМЕ на заявление,
протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно
наличието на медицинско експертно досие
или друга документация на името на това
лице, за да се свърже с нея.
(5) Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ДЕЛК/
ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.
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(6) При изгубено медицинско експертно
досие РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която
се съхранява от него, и в пенсионната му
преписка, която се съхранява в НОИ. В тези
случаи преписката се придружава от нарочен
протокол, издаден от РКМЕ, удостоверяващ,
че медицинското експертно досие е изгубено.
(7) Пенсионната преписка може да бъде
използвана за нуждите на експертизата извън
случаите по ал. 6, когато е необходима за
уточняване на дата на инвалидизиране, причинна връзка по повод военна инвалидност,
трудова злополука или професионална болест
и в други случаи, въз основа на мотивирано
искане от ТЕЛК/НЕЛК.
Чл. 57. (1) Медицинските експертни досиета се образуват в регионалните картотеки
по постоянен адрес или по настоящия адрес,
ако лицата са регистрирани на този адрес
най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението, и се съхраняват в регионалните
картотеки по постоянния адрес на лицата.
(2) В медицинското експертно досие се
съхраняват:
1. заявление-декларацията;
2. медицинските протоколи на ЛКК;
3. резултатите от направените изследвания;
4. експертните решения на ЛКК/ДЕЛК/
ТЕЛК и НЕЛК;
5. протоколите на НОИ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и
разпореждането на НОИ за трудова злополука;
6. производствената характеристика (за
лица в трудови правоотношения);
7. други медицински документи, допълнително изискани от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК – преписи от истории на заболяването, епикризи,
преписи от съдебномедицински експертизи
и др.
(3) Съдържанието на медицинското експертно досие се описва и заверява от РКМЕ.
При постъпване на нови документи те се
включват към описа, който е неразделна част
от медицинското експертно досие, като се
посочва датата на постъпването им.
Чл. 58. (1) Когато лицето подлежи на
освидетелстване или преосвидетелстване от
специализирана ТЕЛК или ДЕЛК/ТЕЛК извън
района на постоянния му адрес, регионалната
картотека изпраща медицинското експертно
досие на съответната ДЕЛК/ТЕЛК.
(2) Когато лицето е освидетелствано от
ДЕЛК/ТЕЛК извън района на постоянния му
адрес, медицинската документация се изпраща
в регионалната картотека по постоянния му
адрес за съхраняване.
(3) В случаите, когато лицето е било освидетелствано от ДЕЛК/ТЕЛК в друг район
за продължаване на отпуска по болест и са
изминали повече от два месеца от срока на
разрешения отпуск и лицето не се е явило за
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ново освидетелстване, цялата му медицинска
документация се изпраща на регионалната
картотека по постоянния му адрес.
Чл. 59. Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето изпраща на ТП на НОИ
първия екземпляр от експертното решение
на ДЕЛК/ТЕЛК, след като е проверила, че
всички страни са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл. С писмо
с обратна разписка се изпраща експертно
решение на работодателя, на НЦЗИ и на други заинтересувани лица и органи съобразно
конкретния случай.
Чл. 60. (1) Регионалните картотеки са длъжни да предоставят медицинските експертни
досиета за служебно ползване при поискване
от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика,
НОИ и неговите териториални поделения,
НЕЛК, съдебните органи, прокуратурата и
органите на МВР.
(2) Териториалните поделения на НОИ
създават организация и обезпечават техническа възможност за получаване и връщане
на медицинските експертни досиета, необходими за работата на медицинските комисии
по чл. 98, ал. 4 КСО.
Чл. 61. (1) Медицинските експертни досиета
и азбучните картони на лицата, на които е
определена степен на трайно намалена работоспособност, се съхраняват в регионалната
картотека за срок 40 години от последното
решение на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
(2) Медицинските експертни досиета на лицата, на които не е определен процент трайно
намалена работоспособност, се съхраняват
в регионалната картотека за срок 5 години.
(3) След изтичането на сроковете по ал. 1
и 2 комисия, назначена по чл. 42 от Закона
за Националния архивен фонд, извършва
подбор и определя за постоянно запазване
медицинските експертни досиета, които имат
научна стойност.
(4) Документите, определени за постоянно
запазване съгласно ал. 3, се описват и предават
за съхраняване в съответния държавен архив,
а останалите се унищожават.
(5) Медицинските експертни досиета на
починалите лица с трайно намалена работоспособност се изпращат на наследниците,
а ако няма такива, се унищожават.
(6) В азбучния картон се вписва къде и кога
са предадени за съхраняване медицинските
експертни досиета.
Раздел VI
Задължения на ръководителите на лечебните
заведения относно медицинската експертиза
Ч л. 62. Ръководи т ели т е на лечебни т е
заведения носят отговорност за правилната
организация, качеството и контрола на медицинската експертиза, като:
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1. осигуряват необходимите материали и
създават организация за своевременно запознаване с действащите нормативни актове по
медицинската експертиза;
2. ос ъщес т вя ват сис т емен кон т рол за
своевременност и качество на медицинската
експертиза и по отношение на воденето на
медицинската документация и вземат мерки
за отстраняване на допуснатите пропуски и
грешки;
3. осигуряват възможност за своевременно
амбулаторно или болнично изследване на
болните, които ще бъдат освидетелствани от
ЛКК, ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;
4. осъществяват контрол върху организацията и качеството на работата на ЛКК,
ДЕЛК и ТЕЛК, ако има такава в лечебното
заведение;
5. разглеждат жалбите на заинтересуваните
лица и органи, отнасящи се до медицинската
експертиза, и вземат съответни мерки за отстраняване на причините, които ги пораждат;
6. на всеки 6 месеца съвместно с главните
експерти по медицинската експертиза към
РЦЗ, към РКМЕ и към ТП на НОИ и с председателите на ДЕЛК и ТЕЛК организират
провеждане на общ колегиум за анализ на
допуснатите пропуски и грешки при извършване на медицинската експертиза.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСК АТА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 63. (1) Обжалванията и възраженията
от страна на заинтересуваните лица и органи
се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар – в
14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
2. срещу решенията на ЛКК и ЦСМП – в
14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ДЕЛК, ТЕЛК – в
14-дневен срок от получаването им, пред
НЕЛК;
4. срещу решенията на НЕЛК – в 14-дневен
срок от получаването им, пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалванията и възраженията по ал. 1,
т. 1 се правят чрез регионалния съвет по
чл. 111 от Закона за здравето, а по ал. 1, т. 2
и 3 – чрез РКМЕ.
(3) Заинтересуваните лица и органи могат
да обжалват в 14-дневен срок решенията на
ЛКК, с които се нарушават изискванията и
редът при издаване на болнични листове, и
пред регионалния съвет по чл. 111 от Закона
за здравето.
(4) Срокът за обжалването по ал. 1 и 3
започва да тече от датата на получаване на
експертното решение.
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(5) Когато обжалваният болничен лист е
издаден от член на ЛКК, преценката по него
се прави от друга ЛКК.
(6) По реда на а л. 1 – 4 се обжа лват и
експертните решени я по чл. 24, а л. 1, т. 8
от заинтересу ваните лица и разследващите
органи или от органите на съдебната власт.
Чл. 64. (1) Регионалният съвет изпраща
жалбата на ЛКК в 3-дневен срок от получаването є.
(2) Регионалната картотека на медицинските експертизи изпраща жалбата в ТЕЛК
и НЕЛК в 3-дневен срок от получаването є
заедно с цялата налична медицинска документация.
(3) В случаите, когато жалбата е подадена
чрез друг орган, тя се изпраща до съответния
орган по чл. 63, ал. 1, като срокът за обжалване се приема за спазен.
Чл. 65. Лекарските консултативни комисии
се произнасят с мотивирано решение по здравословното състояние и работоспособността на
лицата по повод обжалвани болнични листове
в 10-дневен срок от датата на получаване на
медицинската документация.
Чл. 66. Когато НЕЛК е отменила решението
на ДЕЛК/ТЕЛК и е върнала преписката за
ново освидетелстване или преосвидетелстване
на лицето, медицинското експертно досие се
изпраща от РКМЕ на съответната ДЕЛК/
ТЕЛК в срок два дни от получаването му.
Чл. 67. (1) Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и НЕЛК с писмо с обратна
разписка изпращат експертното решение на
работодателя (ако лицето работи), на ТП на
НОИ, на лицето и на други заинтересувани
лица и органи съобразно конкретния случай.
(2) На ц иона л ната експер т на лекарска
комисия информира ТП на НОИ за нейни
обжалвани решения пред Административния
съд – София-град.
Чл. 68. (1) Органите на медицинската
експертиза могат по своя инициатива да отменят или изменят неправилни решения на
по-долустоящите органи, както и да връщат
техните решения за отстраняване на грешки
и непълноти в тримесечен срок от постановяването им.
(2) Директорът на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на непълни, неправилни
или противоречиви решения, постановени от
нейните състави, в 3-месечен срок от постановяването им.
(3) При технически грешки РКМЕ връща
експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК (НЕЛК)
за поправка, която се прави с ново решение.
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Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ
Чл. 69. Контролът върху медицинската
експертиза се осъществява от Националния
съвет по медицинска експертиза, от министъра
на здравеопазването, министъра на труда и
социалната политика, от НЗОК, НОИ, РЦЗ и
от регионалните съвети по чл. 111 от Закона
за здравето.
Чл. 70. (1) Експертите към РЦЗ, ТП на
НОИ, РЗОК и към РКМЕ осъществяват методическа помощ и контрол по медицинската
експертиза на всички лечебни заведения на
територията на района, като:
1. правят проверки по създадената организация на работа и кадровото състояние на ЛКК,
по качеството на медицинската експертиза,
осъществявана от лекуващите лекари, ЛКК и
ДЕЛК/ТЕЛК, и по воденето на медицинската
документация;
2. експертите съставят констативни протоколи за резултатите от проверките в 4
екземпляра: за ръководителя на лечебното
заведение и за директорите на РЦЗ, на ТП
на НОИ и на РЗОК;
3. дават задължителни предписания и следят изпълнението им;
4. съвместно организират и провеж дат
мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от района по проблемите на
медицинската експертиза;
5. докладват на директорите на РЦЗ, на
директорите на ТП на НОИ и на РЗОК жалби
във връзка с медицинската експертиза и предлагат мерки за отстраняване на причините,
които ги пораждат.
(2) Експертите към РЦЗ и РКМЕ проверяват експертните решения само за наличието
на реквизитите по чл. 61 от наредбата, по
чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето. Контролът, осъществяван от експертите към РЦЗ и
РКМЕ, изключва проверката на експертните
решения по същество.
Чл. 71. (1) Експертите на РКМЕ:
1. изпращат с обратна разписка екземпляр
от експертното решение на заинтересуваните
страни;
2. проверяват наличието на постъпила
жалба в законоустановения 14-дневен срок за
всяка от заинтересуваните страни;
3. поставят гриф „влязло в сила“ на необжалваните експертни решения след изтичане
на 14-дневния срок за всяка от заинтересуваните страни;
4. поставят гриф „за НЕЛК“ и изпращат
в НЕЛК обжалваните от заинтересуваните
страни експертни решения заедно с медицинската документация и жалбата;
5. проверяват за допуснати технически
грешки в постановените решения на органите
на медицинската експертиза;
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6. проверяват за наличие на подписи и
дата на постановените решения на органите
на медицинската експертиза;
7. в случаите по т. 5 и 6 изпращат експертните решения с медицинската документация
на съответния орган, издал акта, за отстраняване на нередностите.
(2) Експертите на РКМЕ изпращат в НЕЛК
и експертните решения на ДЕЛК/ТЕЛК, в
които не е отразен мотив за оценката, заедно
с медицинската документация.
(3) В придружителното писмо, с което се
изпращат експертното решение и медицинската документация, се описват мотивите за
изпращането на НЕЛК или на органа, издал
акта.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 109 от Закона за здравето.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на правилника.
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

Вх. № .....................................
………………........………20.…г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ..............................................................................,

(трите имена на лицето, представляващо лечебното
заведение)

в качеството на ......................................................
адрес .........................................................................
УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Предлагам съгласно чл. 104 от Закона за
здравето и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза на работоспособността
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи считано от .................................... г. към
...................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

рег. № …........………………, с адрес ……………………………
……….........…................................................................,
(адрес на лечебното заведение)

представлявано от ...................................................,
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

да определите следните състави на обща и специализирани ЛКК:
Обща лекарска консултативна комисия
Председател:
д-р ............................... – специалист по вътрешни
болести
Заместник-председател:
д-р ............................... – специалист по вътрешни
болести
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
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д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: .................................
........................................................................................
........................................................................
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Заместник-председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: ............................
.....................................................................................
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Заместник-председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: ............................
.....................................................................................
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Заместник-председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: ............................
.....................................................................................
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Заместник-председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: ............................
.....................................................................................
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Заместник-председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Работно време на комисията: ............................
.....................................................................................
С уважение:
.…………………....
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ............................................................................,

(трите имена на лицето, представляващо лечебното
заведение)

в качеството на ...................................................
адрес ......................................................................
УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Предлагам съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона
за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза
на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи считано от
......................... г. към ..............................................
.......................................................................................
(наименование на лечебното заведение)

рег. № …........………………, с адрес ……………………………
……….........…..................................................................,
(адрес на лечебното заведение)

представлявано от ...................................................,
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

да бъдат извършени следните промени, касаещи
състава на ЛКК, определен с Ваша Заповед
№ ………………./…………..............:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Промените/закриете състава на:
Обща лекарска консултативна комисия
Председател:
д-р .................................................................... – специалист по вътрешни болести
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Специализирана лекарска консултативна
комисия
по .............................................
Председател:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
Членове:
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
д-р ............................. – специалист по ................
.............................................. УИН ……................…..
С уважение:
……………............
(подпис)

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1
ЗАПОВЕД
№ ....................................
гр. ..........……, ..........................20....г.
На основание чл. 104, ал. 1 от Закона за
здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите
на медиц инската експер т иза на рабо тоспо собност та и на региона лните картотек и на
медиц инск и те експер т изи и п ред ложение с
вх. №………………/………………г.
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ОПРЕДЕЛЯМ/ЗАКРИВАМ:
следните състави на лекарски консултативни
комисии (ЛКК) към ..……………………………………………
……………………………………………............................................
(наименование на лечебно заведение)

Обща лекарска консултативна комисия:
Председател: д-р ……………….. – вътрешни болести
Членове:
д-р ……………….. – невролог (невро		
хирург)
д-р ……………….. – хирург (ортопед)
д-р ……………….. – терапевт
д-р ………………..
д-р ………………..
Специализирана лекарска консултативна комисия
по………………………………........
Председател: д-р ……………… – специалист по …….......
Членове:
д-р ……………… – специалист по …….......
д-р ……………… – специалист по …….......
Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и
на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК.
З а пов ед т а под леж и н а о бж а л в а не п р ед
…………………………………… в срок….............…… по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Д-р …………………………..........
Директор на Регионалния център по здравеопазване

Приложение № 4
към чл. 23, ал. 2
МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЛК/
ТЕЛК
№ ............../.........................
дата
Личен лекар ....................................................................
(име, презиме, фамилия)

Адрес на практиката......................................................
.........................................................................................
(област, община, град, улица, №)

Телефон .......................................... № на практиката
...............................................
Освидетелствано лице: ...............................................
(име, презиме, фамилия)

Лична карта № ........................./................................
............. ЕГН ..............................
Постоянен адрес: ..........................................................
...........................................................................................
(област, община, град, улица, №)

Настоящ адрес: ..............................................................
...........................................................................................
(област, община, град, улица, №)

Месторабота (за лица на и над 16-годишна
възраст): ........................................................................
..........................................................................................
(адрес, длъжност, телефон)

АНАМНЕЗА:
ОБЕКТИВНА НАХОДКА:
ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ДИАГНОЗА (основна и съпътстващи):
ИЗПРАЩА СЕ НА ДЕЛК/ТЕЛК ЗА:
Личен лекар:...............................
(печат)

(подпис)
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ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Изследванията и консултациите се описват
и прилагат.
2. При необходимост се ползва и гърбът на
формуляра.

Приложение № 5
към чл. 56, ал. 1

В РКМЕ
Вх. № ................ 20.... г.
ЕДИНЕН
ДО
ГРАЖДАНСКИ
ДЕТСК АТА ЕКСПЕРТНА
НОМЕР
ЛЕК АРСК А КОМИСИЯ (ДЕЛК)/
ТЕРИТОРИАЛНАТА ЕКСПЕРТНА
ЛЕК АРСК А КОМИСИЯ (ТЕЛК)
ЧРЕЗ
РЕГИОНАЛНАТА К АРТОТЕК А НА
МЕДИЦИНСК АТА ЕКСПЕРТИЗА
(РКМЕ)
ГР. ......................................................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ..................................................................................,
постоянен адрес гр.(с.) ...........................................,
ул./област ...................................................................,
................................................................ № ................
пощенски код .......................,
роден/а ............................................. 19... г., лична
карта (паспорт), серия ........ , № ...........................,
издадена от ................................................................,
настоящ адрес гр.(с.) ..............................................,
ул./област ....................................................................
................................................................. № ...............,
пощенски код .......................,
в качеството ми на законен представител на ……
……………………………………………………………………………………,
(попълва се само когато декларацията се подава от
законен представител)

роден/а ..................................................................
Моля да бъда представен/а/детето ми да бъде
представено на ДЕЛК/ТЕЛК за:
Първично освидетелстване;
Преосвидетелстване по повод:
– изтичане срока на последното експертно решение;
– влошено здравословно състояние;
– подобрено здравословно състояние;
– промяна на датата на инвалидизиране;
– признаване на причинна връзка;
– допълнение на експертното решение за социални придобивки.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Получавам/детето ми получава пенсия по пенсионно досие № ..........................................................
________________
Не получавам/детето ми не получава
– работя/не работя в .................................................
.............................................................................
– осигурявам се/не се осигурявам като ............
......................................................................................
Известно ми е, че за невярна декларация нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Приложение: .......... бр. документи.
гр. (с.) ......................

ВЕСТНИК
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Дата: ........... 20.... г.
Подпис:..................................................
(на заявителя)
Подпис:...................................................
(на длъжностното лице)
3728

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 26 АПРИЛ 2010 Г.

за приемане на Класификатор на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Класификатор
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Раздел I „Длъжностно ниво „А“, раздел II „Длъжностно ниво „А1“ и раздел III
„Длъжностно ниво „А2“ от класификатора по
член единствен влизат в сила от 25 май 2010 г.
§ 2. Раздел IV „Длъжностно ниво „Б“ и
раздел V „Длъжностно ниво „В“ от класификатора по член единствен влизат в сила от
1 юли 2010 г.
§ 3. Отменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 154 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2009 г.; попр., бр. 50 от 2009 г.),
както следва:
1. Раздел I „Длъжности за военнослужещи
в Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2, т. 1, 3 и 5 ЗОВСРБ“ – считано от 25
май 2010 г.;
2. Раздел II „Длъжности за военнослужещи
в Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2, т. 2 ЗОВСРБ“ – считано от 1 юли 2010 г.
§ 4. Постановлението не се прилага за
служба „Военна полиция“ и служба „Военна
информация“, за длъжностите на военнослужещите, в които се приемат отделни класификатори.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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КЛАСИФИКАТОР

на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
№
1

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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.

Наименование на длъжността по длъжностно ниво
2
I. ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А“
1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)
Военен експерт в Постоянното представителство на Република
България към:
Главен директор на главна дирекция
Главен директор на главна дирекция
Главен директор на главна дирекция
Директор на дирекция
Директор на дирекция
Директор на дирекция
Държавен експерт
Държавен експерт
Държавен експерт
Държавен инспектор
Държавен инспектор
Държавен инспектор
Завеждащ на служба в делегация
Заместник на представителя на началника на отбраната във
Военния комитет на ЕС
Заместник на представителя на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО
Заместник главен директор на главна дирекция
Заместник главен директор на главна дирекция
Заместник главен директор на главна дирекция
Заместник главен инспектор на МО
Заместник главен лекар на въоръжените сили
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на дирекция по сигурността на информацията
Заместник-директор на дирекция по сигурността на информацията
Заместник-завеждащ на служба в делегация
Заместник национален военен представител
Координатор по …
Национален военен представител
Началник на звено
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на сектор
Началник на сектор
Служител по сигурността на информацията, той и директор на
дирекция по сигурността на информацията
Служител по сигурността на информацията, той и директор на
дирекция по сигурността на информацията
Старши представител по политико-военните въпроси
Съветник по въпросите на отбраната
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)
Адютант на началника на отбраната

Код на
длъжността
3

Кариерни полета
(професионални
области)
4

1151 7001

к1

1151
1151
1151
1151
1151
1151
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1151
1151

7002
7003
5004
7005
7006
5007
7008
7009
5010
7011
7012
5013
7014
7015

1151 7016
1152
1152
1152
1151
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1151
1152
1152
1152
1152
1154
1154
1154
1151

к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к1
к1

7017
7018
5019
7020
5021
7022
7023
5024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
5034
7035
7036
5037
7038

к1
к2, к3, к4
к5
к1
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к1
к1
к1
к1
к1
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1

1151 7039

к2, к3, к4

1151 7040
1151 7041

к1
к1

1141 6001

к1, к2, к3, к4
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

1.
2.

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

1.
2.
3.
4.
5.
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Главен експерт
Главен експерт
Главен инспектор
Главен инспектор
Заместник-завеждащ на служба в делегация
Заместник национален военен представител
Координатор по …
Представител по политико-военните въпроси
МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)
Заместник-завеждащ на служба в делегация
Заместник национален военен представител
Координатор по …
Представител по политико-военните въпроси
Старши експерт
Старши експерт
Старши експерт
КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)
Младши експерт
Младши експерт
2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС
Главен специалист
Главен специалист
3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
СТАРШИНА (МИЧМАН)
Главен сержант на Българската армия
Завеждащ регистратура и обработка на информацията в
национално военно представителство
Старши специалист
Старши специалист
Касиер-домакин в национално военно представителство
Шофьор в национално военно представителство
СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)
Завеждащ регистратура и обработка на информацията в
национално военно представителство
Старши специалист
Старши специалист
Касиер-домакин в национално военно представителство
Шофьор в национално военно представителство
СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)
Завеждащ регистратура и обработка на информацията в
национално военно представителство
Касиер-домакин в национално военно представителство
Технически сътрудник
Шофьор в национално военно представителство
МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН)
Изпълнител
Младши инструктор
Младши технически сътрудник
ІІ. ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1“
1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)
Директор на дирекция
Директор на дирекция
Директор на дирекция
Директор на дирекция в Института по отбрана
Директор на дирекция в Института по отбрана

С Т Р. 3 5
3
1141 6002
1141 5003
1141 6004
1141 5005
1141 6006
1141 6007
1141 6008
1141 6009
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131

6001
6002
6003
6004
6005
4006
5007

4
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1
к1
к1
к1
к1
к1
к1
к1
к1
к5

1121 4001
1121 5002

1221 3001
1221 3002

п1, п2, п3, п4
п6

1341 3001
1341 2002

п1
п4

1341
1341
1341
1341

3003
2004
2005
2006

1331 2001
1332
1332
1331
1331

3002
2003
2004
2005

п1, п2, п3, п4
п6
п4
п4
п4
п1, п2, п3, п4
п6
п4
п4

1321 2001

п4

1321 2002
1321 3003
1321 2004

п4
п1, п2, п3, п4
п4

1311 2001
1311 3002
1311 3003

п1, п2, п3, п4
п5
п1, п2, п3, п4

2152
2152
2152
2153
2153

7001
7002
5003
7004
7005

к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4

С Т Р.
1
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
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Директор на дирекция в Института по отбрана
Директор на Института по отбрана
Директор на Института по отбрана
Директор на музей
Директор на музей
Директор на музей
Директор на служба
Директор на териториална военна дирекция
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на Института по отбрана
Заместник-директор на Института по отбрана
Заместник-директор на служба
Заместник-командир на Националната гвардейска част
Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Командир на Националната гвардейска част
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на технически център по сигурността на информацията
Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната
Старши научен сътрудник I степен
Старши научен сътрудник II степен
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)
Главен диригент на БА, той и началник на гвардейски
представителен духов оркестър
Главен експерт
Главен експерт
Заместник-началник на болница
Заместник-началник на подвижна полева болнична база
Заместник-директор на музей
Заместник-командир по … в Националната гвардейска част
Заместник-началник на военно окръжие II степен
Заместник-началник на технически център по сигурността на
информацията
Командир на гвардейски батальон
Научен сътрудник I степен
Научен сътрудник II степен
Началник на отделение
Началник на отделение
Началник на регионален военен отдел
Началник на сектор
Началник на сектор
Началник на център
Началник на център
Началник на щаба в Националната гвардейска част
Старши научен сътрудник II степен
МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)
Диригент на гвардейски представителен духов оркестър

БРОЙ 34
3
2153 5006
2152 8007
2152 8008
2153 7009
2153 7010
2153 5011
2152 7012
2154 7013
2153 7014
2153 5015
2153 7016
2153 7017
2153 7018
2153 7019
2152 7020

4
к5
к1
к2, к3, к4
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к1
к1
к5
к1
к2, к3, к4
к1
к1
к1

2152 7021

к2, к3, к4

2152 5022

к5

2151
2154
2154
2154
2151

к1
к1
к5
к1
к1

7023
7024
5025
7026
7027

2151 7028

к2, к3, к4

2151 5029

к5

2153 9030
2154 9031

к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5

2141 5001

к5

2143
2143
2141
2141
2142
2141
2142
2142

6002
5003
5004
5005
5006
6007
5008
5009

к1, к2, к3, к4
к5
к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1

2143
2141
2142
2142
2142
2141
2142
2142
2143
2143
2141
2141

6010
9011
6012
6013
5014
7015
6016
5017
6018
5019
6020
9021

к1
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4, к5

2132 4001

БРОЙ 34
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Заместник-командир на гвардейски батальон
Заместник-началник на отделение
Заместник-началник на център
Началник на сектор в технически център по сигурността на
информацията
Научен сътрудник II степен
Научен сътрудник II степен
Научен сътрудник III степен
Научен сътрудник III степен
Началник на щаба на гвардейски батальон
Старши експерт
Старши експерт
КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)
Администратор …
Заместник-командир на рота (батарея)
Заместник-началник на щаба на гвардейски батальон
Командир на взвод
Командир на група
Командир на рота (батарея)
Младши експерт
Младши експерт
Научен сътрудник III степен
Началник на контролно-измервателен пункт
Началник на отделение по сигурността на информацията в
Националната гвардейска част
Помощник-диригент на гвардейски представителен духов оркестър
2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-РИ КЛАС
Главен специалист
Главен специалист
Командир на взвод
Помощник-диригент (тамбурмажор)
Церемониалмайстор
3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
СТАРШИНА (МИЧМАН)
Главен сержант на Националната гвардейска част
Главен сержант на батальон
Главен сержант на рота (батарея)
Завеждащ на регистратура
Завеждащ склад
Завеждащ хранилище
Командир на група
Началник на контролно-технически пункт
Началник на работилница
Началник на склад
Началник на хранилище
Нначалник на регистратура
Оркестрант I група в Националната гвардейска част
Старша медицинска сестра в медицински пункт
Старши специалист
Старши специалист
СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)
Заместник-командир на взвод
Заместник-командир на група
Логистик на оркестър
Логистик на рота (батарея)
Оркестрант II група

С Т Р. 3 7
3
2131 6002
2132 4003
2131 4004
2131 4005
2131
2131
2132
2132
2131
2132
2132

6006
5007
6008
5009
6010
4011
5012

2124
2124
2121
2124
2124
2123
2122
2122
2121
2121
2122

4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
5008
4009
4010
4011

4
к1

к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1
к5

2122 4012

2221
2221
2221
2221
2221

3001
2002
3003
2004
2005

п1, п2, п3, п4
п6
п1, п2, п3, п4
п6
п6

2341
2342
2342
2341
2341
2341
2341
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2341
2342
2342

3001
3002
3003
3004
2005
2006
3007
2008
2009
2010
2011
3012
2013
4014
3015
2016

п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п3, п4
п3, п4
п3, п4
п1, п2, п3, п4
п3
п3
п3, п4
п3, п4
п3, п4
п6
п6
п1, п2, п3, п4
п6

2331
2332
2331
2331
2332

3001
3002
3003
3004
2005

п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п2
п2
п6

С Т Р.
1
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
3
Старши автомеханик
2331 3006
Старши електромеханик
2331 3007
Старши специалист
2332 3008
Старши специалист
2332 2009
СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)
Инструктор
2321 3001
Командир на отделение (разчет, екипаж)
2321 3002
Оркестрант III група
2321 2003
Технически сътрудник
2321 4004
МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН)
Изпълнител
2311 2001
Младши инструктор
2311 3002
Младши технически сътрудник
2311 3003
Оркестрант IV група
2311 3004
4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС
Гвардеец
2451 1001
Инструктор
2451 1002
Мерач
2451 1003
Мерач на картечница
2451 1004
Мерач-оператор
2451 1005
Старши оператор на ЕИТ
2451 1006
РЕДНИК (МАТРОС) 3-ти КЛАС
Гвардеец
2431 1001
Изпълнител
2431 1002
Лаборант
2431 1003
Номер от разчет
2431 1004
Озвучител
2431 1005
Охранител
2431 1006
Санитар
2431 1007
Шофьор
2431 1008
ІII. ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А 2“
1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)
Декан на факултет
3152 8001
Директор на департамент
3154 7002
Директор на департамент
3154 5003
Директор на институт във ВА и ВВУ – старши научен сътрудник
3153 8004
I степен
Директор на институт във ВА и ВВУ – старши научен сътрудник
3154 8005
II степен
Директор на филиал
3152 8006
Доцент
3154 8007
Заместник-декан на факултет
3153 8008
Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ – старши научен
3153 8009
сътрудник I степен
Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ – старши научен
3154 8010
сътрудник II степен
Заместник-началник на ВА по администрацията и логистиката
3152 7011
Заместник-началник ВВУ по учебната и научната част
3152 8012
Заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване 3151 9013
в страната и извън територията на страната
Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност
3151 8014
Заместник-началник на многопрофилна болница за активно лечение 3154 5015
Заместник-началник на НВУ
3152 7016
Заместник-началник на НВУ по ВВС
3152 7017
Заместник-началник на ВВМУ по административната част и
3152 7018
логистиката

БРОЙ 34
4
п3
п3
п1, п2, п3, п4
п6
п5
п1, п2, п3, п4
п6
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п5
п1, п2, п3, п4
п6

к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1,
к1,
к1,
к1,

к2,
к2,
к2,
к2,

к3,
к3,
к3,
к3,

к4,
к4,
к4,
к4,

к5
к5
к5
к5

к1, к2, к3, к4, к5
к1
к1
к5
к5
к5
к1
к1
к1

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
19. Началник на ВВМУ
20. Началник на катедра
21. Началник на многопрофилна болница за активно лечение
(болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация,
военномедицински отряд за бързо реагиране)
22. Началник на научна секция – старши научен сътрудник I степен
23. Началник на научна секция – старши научен сътрудник II степен
24. Началник на отдел
25. Началник на отдел
26. Началник на център във ВМА
27. Началник на център за военна подготовка във ВВМУ
28. Помощник-началник на ВМА по административната дейност
29. Председател на Централната военномедицинска комисия
30. Професор
31. Първи заместник-началник на ВА по учебната и научната част
32. Първи заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната
дейност
33. Старши научен сътрудник I степен
34. Старши научен сътрудник II степен
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)
1. Главен асистент
2. Главен фармацевт
3. Директор на департамент
4. Директор на департамент
5. Директор на професионален сержантски (старшински) колеж
6. Доцент
7. Заместник-декан на факултет (доцент)
8. Заместник-началник на подвижна полева болнична база
9. Заместник-началник на център във ВМА
10. Инструктор
11. Командир на батальон курсанти
12. Командир на медицински модул
13. Научен сътрудник I степен
14. Научен сътрудник II степен
15. Началник на военномедицинска база
16. Началник на диагностично-консултативен блок
17. Началник на катедра (доцент)
18. Началник на научна секция
19. Началник на научноизследователска секция
20. Началник на обединен медицински пункт
21. Началник на отделение
22. Началник на отделение
23. Началник на отделение по сигурността на информацията
24. Началник на сектор
25. Началник на сектор
26. Началник на централен военномедицински склад
27. Началник на център
28. Началник на център
29. Старши асистент
30. Старши асистент
31. Старши научен сътрудник II степен
32. Старши помощник-началник на отдел
33. Старши помощник-началник на отдел
34. Старши преподавател
35. Старши преподавател
36. Старши преподавател
МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)

С Т Р. 3 9
3
3151 7019
3153 8020
3154 5021

4
к1
к1, к2, к3, к4, к5
к5

3153
3154
3154
3154
3154
3154
3152
3154
3153
3151
3151

8022
8023
7024
5025
5026
7027
5028
5029
8030
8031
8032

к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1
к5
к5
к1
к5
к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1
к5

3153 9033
3154 9034

к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5

3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3142
3142
3143
3142
3141
3142
3142
3141
3141
3141
3142
3141
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3143
3143
3142
3142
3141
3143
3143
3142
3142
3141

к1, к2, к3, к4, к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к1
к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4, к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к3
к1, к2, к3, к4
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4, к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4, к5

9001
5002
6003
5004
6005
8006
8007
5008
5009
6010
6011
5012
9013
6014
5015
5016
8017
8018
5019
5020
6021
5022
6023
6024
5025
5026
6027
5028
6029
5030
9031
6032
5033
6034
5035
9036

С Т Р.
1
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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Асистент
Асистент
Биолог
Ветеринарен лекар
Дивизионен лекар – началник на медицински пункт
Диригент на военен духов оркестър
Завеждащ амбулатория (звено) за спешна медицинска помощ
Заместник-директор на професионален колеж
Заместник-командир на батальон курсанти
Заместник-командир на медицински модул
Заместник-началник на база
Заместник-началник на обединен медицински пункт
Заместник-началник на център
Инструктор
Командир на учебен кораб
Комендант на НВУ
Лекар-ординатор
Лекар-борден
Лекар-водолаз
Лекар-корабен
Лекар-микробиолог
Лекар-парашутист
Микробиолог
Научен сътрудник II степен
Научен сътрудник II степен
Научен сътрудник III степен
Научен сътрудник III степен
Началник на медицински пункт (бригада, база и приравнени)
Началник на медицински пункт (полк и приравнени)
Началник на медицински пункт, старши авиолекар
Началник на медицинско отделение в медицински модул
Началник на служба във ВВУ
Началник на служба във ВВУ
Началник на служба по сигурността на информацията
Офицер „Връзки с обществеността“
Преподавател
Преподавател
Преподавател
Старши асистент
Старши асистент
Старши асистент
Старши помощник-началник …
Старши помощник-началник на отделение (сектор)
Старши помощник-началник на отделение (сектор)
Старши тактически ръководител
Старши фармацевт
Физиолог
КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)
Авиолекар
Администратор …
Асистент
Дивизионен лекар (в корабен дивизион)
Завеждащ кабинет медицинско снабдяване на мисии и учения
Завеждащ медицински кабинет в обединен медицински пункт
Завеждащ стоматологичен кабинет в медицински пункт (бригада,
база, полк и приравнени)
Завеждащ стоматологичен кабинет в обединен медицински пункт

БРОЙ 34
3
3132 6001
3132 5002
3132 5003
3132 5004
3132 5005
3132 4006
3132 5007
3131 6008
3131 6009
3131 5010
3131 5011
3131 5012
3131 4013
3132 4014
3131 6015
3132 4016
3132 5017
3132 5018
3132 5019
3132 5020
3132 5021
3132 5022
3132 5023
3131 6024
3131 5025
3132 6026
3132 5027
3131 5028
3132 5029
3131 5030
3132 5031
3131 5032
3131 4033
3131 4034
3132 4035
3131 5036
3131 6037
3132 4038
3131 6039
3132 4040
3131 5041
3132 5042
3132 4043
3132 5044
3132 6045
3131 5046
3132 5047
3122
3124
3121
3121
3121
3121
3124

4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007

3121 4008

4
к1, к2, к3, к4
к5
к5
к5
к5
к5
к1
к1
к5
к5
к5

к1, к2, к3, к4
к5
к5
к5
к5
к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к5
к5
к5
к5
к5

к5
к1, к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4
к5
к5
к5
к1, к2, к3, к4
к5
к5

БРОЙ 34
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Заместник-командир на рота (батарея)
Заместник-командир на учебен кораб
Заместник-началник на медицински пункт
Заместник-началник на медицински пункт (бригада, база и
приравнени)
Клиничен ординатор (специализант)
Командир на взвод
Командир на електромеханична бойна част
Командир на рота (батарея)
Лекар (авиолекар, дентална медицина)
Лекар в медицински пункт (бригада, база и приравнени)
Лекар дентална медицина
Лекар на фрегата
Лекар-ординатор
Лекар – ординатор в медицински пункт (полк и приравнени)
Младши инструктор
Научен сътрудник III степен
Началник на амбулатория за първична медицинска помощ (бригада,
база и приравнени)
Началник на амбулатория за първична медицинска помощ
(обединен медицински пункт)
Началник на амбулатория за първична медицинска помощ (полк и
приравнени)
Началник на аптека в медицински модул
Началник на медицинска служба в батальон (дивизион и
приравнени)
Началник на медицински пункт
Началник на медицински пункт в батальон (дивизион и
приравнени)
Началник на медицински пункт в рота (батарея и приравнени)
Началник на медицински склад
Началник на секция
Помощник-началник …
Помощник-началник на отделение (сектор)
Помощник-началник на отделение (сектор)
Помощник-началник на служба
Преподавател
Психолог в медицинско отделение на медицински модул (Център по
психично здраве и превенция)
Служител по сигурността на информацията
Тактически ръководител
Фармацевт
2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС
Главен боцман
Главен специалист
Главен специалист
Главна медицинска сестра в медицински модул
Директор на професионален сержантски (старшински) колеж
Заместник-директор на професионален сержантски (старшински)
колеж
Командир на взвод
Началник на комуникационно-информационен възел
Старшина на радиотехническа служба
Старшина на щурманска (електромеханична) бойна част
3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
СТАРШИНА (МИЧМАН)
Адютант

С Т Р. 4 1
3
3124 4009
3121 4010
3122 4011
3121 4012
3124
3124
3122
3123
3124
3123
3122
3122
3122
3124
3122
3121
3122

4

4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025

3121 4026
3123 4027
3123 4028
3121 4029
3123 4030
3121 4031
3124
3121
3121
3122
3122
3122
3122
3121
3122

4032
4033
4034
4035
4036
5037
4038
4039
4040

3122 4041
3122 4042
3122 5043

3221
3221
3221
3221
3221
3221

3001
3002
2003
4004
4005
3006

п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4, п5
п6
п6
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4

3221
3221
3221
3221

3007
3008
3009
3010

п1, п2, п3, п4
п3
п3
п1, п2, п3, п4

3342 2001

п1, п2, п3, п4

С Т Р.
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.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Главен инструктор
Главен сержант на батальон
Главен сержант на рота (батарея)
Завеждащ на: кабинети, хранилище, тренажор
Завеждащ на: кабинети, хранилище, тренажор
Завеждащ регистратура
Завеждащ секция, станция, комплекс
Завеждащ склад
Завеждащ хранилище
Командир (началник) на група
Командир (началник) на отделение
Командир (началник) на приемен център
Медицинска сестра в медицински модул
Началник на команда, пункт, стрелбище
Началник на отделение, служба, станция, секция, смяна,
работилница
Началник на регистратура
Началник на склад
Началник на хранилище
Помощник-фармацевт в аптечен склад
Помощник-фармацевт в медицински модул
Помощник-фармацевт в обединен медицински пункт
Помощник-фармацевт, завеждащ аптека
Старша медицинска сестра в медицински пункт
Старши администратор
Старши инструктор
Старши майстор
Старши механик – регулировчик
Старши оръжеен майстор
Старши писар
Старши специалист
Старши специалист
Старшина на духов оркестър
Старшина на свързочна бойна част
Фелдшер
СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)
Заместник-командир на взвод
Командир на отделение за медицинска евакуация
Логистик
Медицинска сестра в медицински пункт
Медицинска сестра в медицинско отделение на медицински модул
Медицинска сестра, анестезиологична
Медицинска сестра, операционна
Медицинска сестра – борден
Медицинска сестра – водолаз
Медицинска сестра – корабен
Медицинска сестра – парашутист
Медицински лаборант
Началник на склад (складова база)
Оркестрант II група
Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Санитарен инспектор
Санитарен инструктор в медицински пункт (завеждащ склад) в
бригада
Санитарен инструктор в дивизион подводници
Санитарен инструктор в корабен дивизион

БРОЙ 34
3
3341 3002
3342 3003
3342 3004
3342 3005
3342 2006
3341 3007
3342 2008
3341 2009
3341 2010
3341 3011
3341 3012
3341 3013
3342 4014
3342 3015
3342 3016

4
п5
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4, п6
п1, п2, п3, п4, п6
п3, п4
п3, п4
п3, п4
п3, п4
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п6
п1, п2, п3
п1, п2, п3, п4

3342
3342
3342
3342
3342
3342
3342
3341
3342
3342
3341
3342
3342
3342
3342
3342
3341
3342
3342

3017
2018
2019
4020
4021
4022
4023
4024
3025
3026
3027
3028
3029
2030
3031
3032
3033
3034
4035

п3, п4
п3, п4
п3, п4
п6
п6
п6
п6
п6
п4
п2, п3, п5
п3
п3
п3
п4
п1, п2, п3, п4
п6
п2, п6
п3
п6

3331
3331
3331
3331
3332
3331
3331
3332
3332
3332
3332
3331
3331
3332
3331
3331
3331
3331

3001
3002
3003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
3013
2014
4015
4016
4017
2018

п1, п2, п3, п4
п6
п2
п6
п6
п6
п6
п6
п6
п6
п6
п6
п2, п3
п6
п6
п6
п6
п6

3331 2019
3331 2020

п5, п6
п5, п6

БРОЙ 34
1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Санитарен инструктор в обединен медицински пункт
Санитарен инструктор в полк и приравнени
Санитарен инструктор – водолаз
Санитарен инструктор – парашутист
Старши автомеханик
Старши инструктор
Старши майстор
Старши механик – регулировчик
Старши санитарен инструктор
Старши специалист
Старши специалист
СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)
Готвач
Завеждащ кабинет
Завеждащ стрелбище (склад, кабинети, полигон)
Инструктор
Командир на отделение (разчет, екипаж)
Майстор по ...
Оркестрант III група
Техник по ...
Технически сътрудник
МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН)
Инструктор
Оркестрант IV група
Шофьор
4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ)
ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС
Инструктор
Командир на отделение (разчет, екипаж)
Механик-водач
Специалист по ...
Старши боцман – текелажник
Старши моторист
Старши оператор на ЕИТ
Старши писар
Старши техник (електротехник)
РЕДНИК (МАТРОС) 3-ти КЛАС
Боцман текелажник
Войник за отцепление
Електротехник (щурмански)
Изпълнител
Лаборант
Младши специалист по ...
Моторист
Номер от разчет
Огняр на парен котел
Оператор
Полигончик
Приемчик
Рулеви-сигналчик
Санитар
Техник
Трюмен моторист
Шофьор
IV. ДЛЪЖНОСТНО НИВО „Б“
1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)

С Т Р. 4 3
3
3331 2021
3331 2022
3331 4023
3331 4024
3332 3025
3332 2026
3332 3027
3332 3028
3332 2029
3332 3030
3332 2031

4
п5, п6
п5, п6
п6
п6
п3
п5
п3
п3
п6
п1, п2, п3, п4
п6

3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321

п2
п6
п2, п3, п4
п5
п1, п2, п3, п4
п3, п6
п6
п3
п1, п2, п3, п4

3001
2002
3003
3004
3005
3006
2007
3008
3009

3311 3001
3311 2002
3311 2003

3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

п5
п6
п3

С Т Р.
1
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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2
Директор на щаб
Заместник-директор на щаб
Заместник-началник на канцелария
Заместник-началник на канцелария
Заместник-началник на отдел
Заместник-началник на отдел
Заместник-началник на отдел
Заместник-началник на щаба по … в СОК
Заместник-началник на щаба по … в СОК
Началник на инспекция
Началник на канцелария
Началник на канцелария
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на сектор
Началник на сектор
Началник на център в СОК
Началник на щаб
Помощник на началника на … по …
Служител по сигурността на информацията, той и началник на …
Служител по сигурността на информацията, той и началник на …
Други длъжности
Други длъжности
Други длъжности
Други длъжности
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)
Главен еколог на вид въоръжена сила
Главен експерт I степен
Главен експерт I степен
Главен експерт II степен
Главен експерт II степен
Главен инспектор по здравословни и безопасни условия на труд
Главен психолог
Главен юрисконсулт
Заместник-началник на сектор
Заместник-началник на сектор
Заместник-началник на център в СОК
Старши инспектор – пилот
Други длъжности
Други длъжности
Други длъжности
МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)
Адютант на командващия СОК
Адютант на командващия СОК
Инспектор-пилот
Началник на служба
Оперативен дежурен
Офицер по CIMIC
Офицер по CIMIC
Помощник-началник на център в СОК
Старши експерт
Старши експерт
Старши експерт
Други длъжности
Други длъжности

БРОЙ 34
3
4151 7001
4152 7002
4154 7003
4154 7004
4154 7005
4154 7006
4154 5007
4151 7008
4151 7009
4153 7010
4153 7011
4153 7012
4153 7013
4153 7014
4153 5015
4154 7016
4154 7017
4154 5018
4154 7019
4151 7020
4151 7021
4154 7022
4154 7023
4151 7024
4152 7025
4153 7026
4154 7027

4
к1
к1
к1
к2, к3, к4
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к1
к1
к2, к3, к4
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к2, к3, к4
к5
к1
к1
к1
к1
к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4
к1, к2, к3, к4

4143
4141
4141
4143
4143
4143
4142
4142
4141
4141
4141
4141
4141
4142
4143

6001
6002
5003
6004
5005
6006
5007
5008
6009
5010
6011
6012
6013
6014
6015

к1, к2, к3,
к1, к2, к3,
к5
к1, к2, к3,
к5
к1, к2, к3,
к5
к5
к1, к2, к3,
к5
к1
к1, к4
к1, к2, к3,
к1, к2, к3,
к1, к2, к3,

4132
4132
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4132

4001
6002
4003
4004
4005
6006
4007
6008
6009
4010
5011
5012
5013

к1

к1
к1
к1
к5
к1
к1

к4
к4
к4
к4

к4

к4
к4
к4

БРОЙ 34
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1
2
14. Други длъжности
15. Други длъжности
КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)
1. Администратор …
2. Адютант на началника на вид въоръжена сила
3. Адютант на началника на ЩОП
4. Младши специалист
5. Помощник оперативен дежурен
6. Преводач
7. Старши специалист
8. Други длъжности
9. Други длъжности
10. Други длъжности
11. Други длъжности
2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС
1. Други длъжности

С Т Р. 4 5
3
4131 5014
4132 5015
4124
4121
4121
4124
4121
4122
4121
4121
4122
4123
4124

4

4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011

4221 3001

п1, п2, п3, п4, п5,
п6

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

3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
СТАРШИНА (МИЧМАН)
Главен сержант (флагмански старшина) на оперативно ниво
Завеждащ криптографска регистратура
Завеждащ регистратура
Началник на административно-документална служба
Помощник-дежурен
Старши специалист І степен по ...
Старши специалист ІІ степен по ...
Други длъжности

4341
4342
4342
4341
4342
4341
4342
4341

9.

Други длъжности

4342 2009

п1
п3, п4
п3, п4
п1, п4
п3
п2, п3, п4
п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

1.
2.
3.

СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)
Старши специалист І степен по ...
Старши специалист ІІ степен по ...
Други длъжности

4331 2001
4332 2002
4331 2003

4.

Други длъжности

4332 2004

1.
2.
3.

СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)
Административен изпълнител
Специалист по ...
Други длъжности

4321 3001
4321 3002
4321 3003

1.
2.
3.

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

4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
РЕДНИК (МАТРОС) – 3-ти КЛАС
Оператор
Оператор на шифрова техника
Други длъжности
V. ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“
1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)
Заместник-командир на авиационна база
Заместник-командир на бригада
Заместник-командир на военноморска база
Заместник-командир по ... на авиационна база
Заместник-командир по ... на бригада
Заместник-командир по ... на военновъздушна учебна база
Заместник-командир по ... на военноморска база

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
2008

п2, п3, п4
п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п2, п3, п4
п2, п3, п4, п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

4431 1001
4431 1002
4431 1003

5153
5153
5153
5154
5154
5154
5154

7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007

к1
к1
к1
к1
к1
к1
к1

С Т Р.
1
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.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

46
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2
Заместник-началник на военногеографска служба
Заместник-началник на щаба на военноморска база
Командир на авиационен оперативен център
Командир на база за съхранение на въоръжение и техника и
подготовка на резервисти
Командир на база от ВВС
Командир на брегова опорна система за комуникационноинформационна поддръжка – ВМС
Командир на бригада
Командир на бригаден щаб
Командир на военновъздушна учебна база
Командир на корабен дивизион
Командир на полева опорна комуникационна мрежа
Командир на полк
Командир на стационарна опорна комуникационна мрежа
Командир на център за подготовка на танкови подразделения
Началник на военен географски център
Началник на военен команден център
Началник на военно окръжие I степен
Началник на военно формирование І категория от Свързочна
бригада
Началник на военногеографска служба
Началник на команден пункт – ВМС
Началник на комуникационно-информационен център
Началник на метеорологичен център на ВВС
Началник на национален военен учебен комплекс
Началник на служба Сигурност на информацията – ВМС
Началник на хидрографска служба – ВМС
Началник на централен артилерийски технически изпитателен
полигон
Началник на централна снабдителна база
Началник на център в обслужващи – ВМС
Началник на Център за наблюдение и контрол на РХБ и ЕО, той и
главен еколог на БА
Началник на център за осигуряване
Началник на щаба на авиационна база
Началник на щаба на бригада
Началник на щаба на бригаден щаб
Началник на щаба на военновъздушна учебна база
Началник на щаба на военноморска база
Началник на щаба на център за подготовка на танкови
подразделения
Други длъжности
Други длъжности
Други длъжности
Други длъжности
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)
Бригаден лекар
Главен инженер във военен географски център
Главен инженер във военен географски център
Дежурен по направление във военен команден център
Заместник-командир на авиационен оперативен център
Заместник-командир на база във ВВС
Заместник-командир на база за съхранение на въоръжение и
техника и подготовка на резервисти
Заместник-командир на полева опорна комуникационна мрежа
Заместник-командир на полк
Заместник-командир по ... на бригаден щаб
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11. Заместник-командир по ... на стационарна опорна комуникационна
мрежа
12. Заместник-командир по ... на стационарна опорна комуникационна
мрежа
13. Заместник-командир по ... на център за подготовка на танкови
подразделения
14. Заместник-командир по .... на полк
15. Заместник-командир по логистика в авиационен оперативен център
16. Заместник-началник на военен географски център
17. Заместник-началник на военно окръжие I степен
18. Заместник-началник на военно окръжие II степен
19. Заместник-началник на военно формирование I категория в свбр
20. Заместник-началник на военно формирование I категория в свбр
21. Заместник-началник на военно формирование II категория от свбр
22. Заместник-началник на военно формирование II категория от свбр
23. Заместник-началник на комуникационно-информационен център
24. Заместник-началник на метеорологичен център на ВВС
25. Заместник-началник на национален военен учебен комплекс
26. Заместник-началник на Оперативния архив на БА
27. Заместник-началник на хидрографска служба – ВМС
28. Заместник-началник на централна снабдителна база
29. Заместник-началник на Център за геоинформационно осигуряване
30. Заместник-началник на Център за геоинформационно осигуряване
31. Заместник-началник на Център за наблюдение и контрол на РХБ и
ЕО
32. Заместник-началник на център за осигуряване
33. Заместник-началник на център за техническа поддръжка и
възстановяване на КИС
34. Заместник-началник на център за техническа поддръжка и
възстановяване на КИС
35. Заместник-началник на щаба на бригада
36. Заместник-началник на щаба на бригада по огневата поддръжка
37. Заместник-началник на щаба на бригаден щаб
38. Заместник-началник на щаба на център за подготовка на танкови
подразделения
39. Заместник-началник по ... във военен команден център
40. Заместник-началник по логистиката на национален военен учебен
комплекс
41. Командир на автопарк
42. Командир на брегови ракетно-артилерийски дивизион
43. Командир на комендантско-домакинска част
44. Командир на кораб II ранг
45. Командир на отделна морска вертолетна авиобаза
46. Командир на отряд – ВМС
47. Командир на полеви учебен полигон
48. Командир на самостоятелен батальон (дивизион)
49. Командир на склад за въоръжение и бойни припаси във
военноморска база
50. Началник на база за ремонт на въоръжение и техника
51. Началник на база за ремонт на въоръжение и техника
52. Началник на база тип „А“ от бригада „Логистика“
53. Началник на бригаден оперативен център
54. Началник на военно окръжие II степен
55. Началник на военно формирование II категория в свбр
56. Началник на военно формирование III категория от свбр
57. Началник на въоръжение и техника във военноморска база
58. Началник на група в база за съхранение на въоръжение и техника и
подготовка на резервисти
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59. Началник на команден пункт във военноморска база
60. Началник на комуникационни, информационни и навигационни
системи в авиационна база
61. Началник на Оперативния архив на БА
62. Началник на отделение в авиационна база
63. Началник на отделение в бригада
64. Началник на отделение в бригада
65. Началник на отделение в бригаден щаб
66. Началник на отделение в бригаден щаб
67. Началник на отделение в център за осигуряване
68. Началник на отделение в център за подготовка на танкови
подразделения
69. Началник на отделение в център за подготовка на танкови
подразделения
70. Началник на отделение във военноморска база
71. Началник на отделение във военноморска база
72. Началник на отделна база за ремонт и поддържане на въоръжение
и техника – ВМС
73. Началник на разчетно-информационен център
74. Началник на регионален военен сектор във военно окръжие
75. Началник на сектор във военно окръжие I степен
76. Началник на сектор във военногеографска служба
77. Началник на център във военен команден център
78. Началник на център за геоинформационно осигуряване
79. Началник на център за моделиране и симулации в национален
военен учебен комплекс
80. Началник на център за подготовка на логистични подразделения по
ЦВС
81. Началник на Център за техническа поддръжка и възстановяване на
комуникациони и информационни системи
82. Началник на Център за управление и наблюдение на стационарната
комуникационна система
83. Началник на център на авиационен оперативен център
84. Началник на център на военновъздушна учебна база
85. Началник на щаб за контрол на придвижването
86. Началник на щаба на авиационен оперативен център
87. Началник на щаба на база за съхранение на въоръжение и техника
и подготовка на резервисти
88. Началник на щаба на база на ВВС
89. Началник на щаба на брегова опорна система за комуникационноинформационна поддръжка – ВМС
90. Началник на щаба на корабен дивизион
91. Началник на щаба на национален военен учебен комплекс
92. Началник на щаба на полева опорна комуникационна мрежа
93. Началник на щаба на полк
94. Началник на щаба на стационарна опорна комуникационна мрежа
95. Началник на щаба на централен артилерийски технически
изпитателен полигон
96. Началник на щаба на централна снабдителна база
97. Оперативен дежурен в команден пункт на ВМС
98. Старши оперативен дежурен в авиационен оперативен център
99. Старши оперативен дежурен във военен команден център
100. Старши помощник-началник на сектор във военногеографска
служба
101. Старши помощник-началник на сектор във военногеографска
служба
102. Старши помощник-началник на център в обслужващи – ВМС
103. Други длъжности
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104. Други длъжности
105. Други длъжности
МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)
1. Главен инженер в авиационен оперативен център
2. Главен инженер в база от ВВС
3. Главен инженер във военни формирования от свбр
4. Дежурен по направление в авиационен оперативен център
5. Дивизионен специалист в корабен дивизион
6. Диригент на представителен духов оркестър на вид въоръжена сила
7. Заместник-командир на летателна ескадрила
8. Заместник-командир на полеви учебен полигон
9. Заместник-командир на полеви учебен полигон
10. Заместник-командир на самостоятелен батальон (дивизион)
11. Заместник-командир по ... в автопарк
12. Заместник-командир по ... на група
13. Заместник-командир по ... на отделна морска вертолетна авиобаза
14. Заместник-командир по ... на отделна морска вертолетна авиобаза
15. Заместник-командир по ... на отряд – ВМС
16. Заместник-командир по ... на отряд – ВМС
17. Заместник-командир по ... на полеви учебен полигон
18. Заместник-командир по ... на самостоятелен батальон (дивизион)
19. Заместник-командир по ... на самостоятелен батальон (дивизион)
20. Заместник-командир по ... на склад за въоръжение и бойни припаси
във военноморска база
21. Заместник-командир по ... на таб
22. Заместник-командир по ... на таб
23. Заместник-командир по .... на брегова опорна система за
комуникационно-информационна поддръжка – ВМС
24. Заместник-командир по … на база за съхранение на въоръжение и
техника и подготовка на резервисти
25. Заместник-командир по авиационната техника на отделна морска
вертолетна авиобаза
26. Заместник-началник на база за ремонт на въоръжение и техника
27. Заместник-началник на база за ремонт на въоръжение и техника
28. Заместник-началник на военно формирование III категория от свбр
29. Заместник-началник на военно формирование III категория от свбр
30. Заместник-началник на отделна база за ремонт и поддържане на
въоръжение и техника – ВМС
31. Заместник-началник на разчетно-информационен център
32. Заместник-началник на разчетно-информационен център по…
33. Заместник-началник на ремонтна и логистична база
34. Заместник-началник на сектор във военен географски център
(служба)
35. Заместник-началник на сектор във военно окръжие
36. Заместник-началник на централен артилерийски технически
изпитателен полигон по …
37. Заместник-началник на център във военни формирования на
свързочна бригада
38. Заместник-началник на център във военновъздушна учебна база
39. Заместник-началник на център за моделиране и симулации в
национален военен учебен комплекс
40. Заместник-началник на център за подготовка на логистични
подразделения по ЦВС
41. Заместник-началник на щаб за контрол на придвижването
42. Заместник-началник на щаба на база за съхранение на въоръжение
и техника и подготовка на резервисти
43. Заместник-началник на щаба на полева опорна комуникационна
мрежа
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44. Заместник-началник на щаба на полк
45. Заместник-началник на щаба на стационарна опорна
комуникационна мрежа
46. Заместник-началник по ... на база тип „А“ в бригада „Логистика“
47. Заместник-началник по ... на метеорологичен център на ВВС
48. Заместник-началник по ... на ремонтна база за въоръжение и
техника
49. Заместник-началник по … на хидрографска служба – ВМС
50. Заместник-началник по логистиката на център за подготовка на
логистични подразделения по ЦВС
51. Инспектор по безопасни условия на труд (в бригада, авиационна
база, вмб)
52. Инспектор по летателна подготовка в авиационна база
53. Инспектор-пилот
54. Инспектор-пилот по управление на полети в авиационна база
55. Командир на авиационна техническа база
56. Командир на батальон
57. Командир на възел в брегова опорна система за комуникационноинформационна поддръжка – ВМС
58. Командир на голям спомагателен кораб
59. Командир на група в корабен дивизион
60. Командир на група за контрол на придвижването
61. Командир на група за контрол на придвижването
62. Командир на ескадрила в база на ВВС
63. Командир на ескадрила в база на ВВС
64. Командир на зенитно-ракетен канал
65. Командир на зона в база за комуникационна, информационна и
навигационна поддръжка
66. Командир на кораб III ранг
67. Командир на отделно учебно-бойно звено
68. Командир на отряд в корабен дивизион
69. Командир на радиолокационен възел
70. Командир на сектор на кораб II ранг
71. Командир на сектор на кораб II ранг
72. Командир на складова база на ВВС
73. Командир на складова база на ВВС
74. Командир на технически канал
75. Началник на авиационен полигон
76. Началник на административно-документална служба
77. Началник на база тип „Б“ от бригада „Логистика“
78. Началник на база тип „Б“ от бригада „Логистика“
79. Началник на база тип „В“ в бригада „Логистика“
80. Началник на базов оперативен център в авиационна база и в база
за предно разполагане
81. Началник на брегова логистична база – ВМС
82. Началник на възел във военно формирование от свбр I и II
категория
83. Началник на главен разчетно-информационен център на СВ
84. Началник на главен разчетно-информационен център на СВ
85. Началник на група в обслужващи ВМС
86. Началник на група оперативни дежурни
87. Началник на зенитен полигон на ВВС
88. Началник на зона във военни формирования от свбр
89. Началник на инженерно-технически фортификационен комплекс
90. Началник на инженерно-технически фортификационен комплекс
91. Началник на команден пункт в зенитно-ракетен дивизион
92. Началник на комуникационни, информационни и навигационни
системи в база за предно разполагане
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93. Началник на летищен център в база за предно разполагане
94. Началник на летищен център в отделна морска вертолетна
авиобаза – ВМС
95. Началник на обект в обслужващи ВМС
96. Началник на обект във военни формирования на свързочна бригада
97. Началник на отделение „Финанси“ в бригада
98. Началник на отделение в база за съхранение на въоръжение и
техника и подготовка на резервисти
99. Началник на отделение в комуникационно-информационен център
100. Началник на отделение в полк
101. Началник на отделение в централна снабдителна база
102. Началник на отделение в Център за моделиране и симулации в
национален военен учебен комплекс
103. Началник на отделение в център за наблюдение и контрол на РХБ
и ЕО
104. Началник на отделение в център за техническа поддръжка и
възстановяване на КИС
105. Началник на отделение в център за техническа поддръжка и
възстановяване на КИС
106. Началник на отделение във военно окръжие
107. Началник на отделение във военно формирование на свързочна
бригада
108. Началник на отделение по сигурността на информацията в
авиационна база
109. Началник на отделение по сигурността на информацията в бригада
110. Началник на отделение по сигурността на информацията в бригаден
щаб
111. Началник на отделение по сигурността на информацията в център
за подготовка на танкови подразделения
112. Началник на отделение по сигурността на информацията във
военноморска база
113. Началник на работилница в бригада
114. Началник на сектор в бригада
115. Началник на сектор в полева опорна комуникационна мрежа
116. Началник на сектор в стационарна опорна комуникационна мрежа
117. Началник на сектор в център за техническа поддръжка и
възстановяване на КИС
118. Началник на сектор в авиационен оперативен център
119. Началник на сектор в база за технически прегледи и обслужване
120. Началник на сектор в централен артилерийски технически
изпитателен полигон
121. Началник на сектор във военен географски център
122. Началник на сектор във военно окръжие II степен
123. Началник на сектор във военновъздушна учебна база
124. Началник на секция в бригада
125. Началник на секция в център за модулиране и симулация на
национален военен учебен комплекс
126. Началник на секция в център за модулиране и симулация на
национален военен учебен комплекс
127. Началник на секция във военногеографска служба
128. Началник на склад за въоръжение и бойни припаси – военноморска
база
129. Началник на складов район
130. Началник на служба в бригада (авиационна база)
131. Началник на служба в централна снабдителна база
132. Началник на служба във военноморска база
133. Началник на служба във военновъздушна учебна база
134. Началник на смяна в авиационен оперативен център
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135. Началник на спомагателен пункт за управление в авиационен
оперативен център
136. Началник на център в бригада
137. Началник на център в бригада „Логистика“
138. Началник на център в група – обслужващи ВМС
139. Началник на център в метеорологичен център на ВВС
140. Началник на център в щаб за контрол на придвижването
141. Началник на център в щаб за контрол на придвижването
142. Началник на център във военни формирования на свързочна
бригада
143. Началник на център за информационно осигуряване в обслужващи
ВМС
144. Началник на щаба на авиационна техническа база
145. Началник на щаба на автопарк
146. Началник на щаба на възел
147. Началник на щаба на възел
148. Началник на щаба на зенитен полигон на ВВС
149. Началник на щаба на летателна ескадрила
150. Началник на щаба на обект
151. Началник на щаба на обект
152. Началник на щаба на отделна морска вертолетна авиобаза
153. Началник на щаба на отряд – ВМС
154. Началник на щаба на самостоятелен батальон (дивизион)
155. Началник на щаба на център за подготовка на логистични
подразделения по ЦВС
156. Оперативен дежурен в бригаден (базов) оперативен център
157. Оперативен дежурен в команден пункт на военноморска база
158. Оперативен дежурен в СВ (военен команден център)
159. Оперативен дежурен в СВ (военен команден център)
160. Полкови лекар
161. Помощник-дежурен по направление във военен команден център
162. Помощник-дежурен по направление във военен команден център
163. Помощник-началник на сектор във военногеографска служба
164. Помощник-началник на служба „Сигурност на информацията“ – ВМС
165. Помощник-началник на център в обслужващи – ВМС
166. Помощник оперативен дежурен в команден пункт на ВМС
167. Ръководител полети в отделна морска вертолетна авиобаза – ВМС
168. Старши инженер в бригада (авиационна база)
169. Старши инженер – борден в авиационна база
170. Старши помощник-командир на кораб II ранг
171. Старши помощник-началник на отделение в бригаден щаб
172. Старши помощник-началник на отделение в център за подготовка
на танкови подразделения
173. Старши помощник-началник на отделение (служба) в бригада
(авиационна база, център за осигуряване)
174. Старши помощник-началник на отделение (служба) в бригада
(авиационна база, център за осигуряване)
175. Старши помощник-началник на отделение в център за моделиране
и симулации в национален военен учебен комплекс
176. Старши помощник-началник на отделение във военноморска база
177. Старши помощник-началник на отделение във военноморска база
178. Старши помощник-началник на разчетно-информационен център
179. Старши ръководител на полети в авиационна база (база за предно
разполагане, авиационен оперативен център)
180. Флагмански специалист във военноморска база
181. Щурман на омваб – ВМС
182. Други длъжности
183. Други длъжности
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184. Други длъжности
185. Други длъжности
КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)
1. Администратор …
2. Администратор в комуникационно-информационен център
3. Администратор във военни формирования на свбр
4. Батальонен лекар
5. Борден авиотехник
6. Вахтен офицер по управление на кораба на кораб II ранг
7. Геодезист
8. Главен специалист в база на бригада „Логистика“
9. Главен юрисконсулт (в бригада, авиационна база, център за
подготовка на танкови подразделения, бригаден щаб)
10. Главен юрисконсулт в полк
11. Дежурен по комуникационно и информационно осигуряване в
обслужващи ВМС
12. Диригент на духов оркестър в бригада
13. Електромеханик на голям спомагателен кораб
14. Заместник-командир на HUMINT тим, той и командир на HUMINT
група
15. Заместник-командир на батальон
16. Заместник-командир на група за контрол на придвижването
17. Заместник-командир на ескадрила за осигуряване
18. Заместник-командир на звено – командир на екипаж
19. Заместник-командир на команда (радиотехническа, стартова, огнева)
20. Заместник-командир на отделно учебно бойно звено във вертолетна
авиационна база
21. Заместник-командир на отряд от бригада „Логистика“
22. Заместник-командир на радиолокационен възел
23. Заместник-командир на радиолокационен пост в зенитно-ракетен
дивизион
24. Заместник-командир на рота (батарея, група, звено)
25. Заместник-командир на рота (батарея, група, звено), той и ...
26. Заместник-командир на складова база на ВВС
27. Заместник-командир на щурманско звено по десантиране в таб
28. Заместник-командир по ... в летателна ескадрила
29. Заместник-командир по ... в батальон (дивизион)
30. Заместник-командир по ... в отряд – ВМС
31. Заместник-командир по ... в свързочен възел – вмб
32. Заместник-командир по ... на ескадрила за осигуряване
33. Заместник-командир по техника и въоръжение на зенитно-ракетен
(технически) канал в зенитно-ракетен дивизион
34. Заместник-командир по техническата част на възел в брегова
опорна система за комуникационно-информационна поддръжка –
ВМС
35. Заместник-командир по… в хидрографски район – вмб
36. Заместник-командир по… на зона в база за комуникационна,
информационна и навигационна поддръжка
37. Заместник-началник (по …) на зона в свбр
38. Заместник-началник (по …) на сектор в свбр
39. Заместник-началник на база в бригада „Логистика“
40. Заместник-началник на база за изпитание, анализ и контрол на
качеството в бригада „Логистика“
41. Заместник-началник на база тип „Б“ и тип „В“ от бригада
„Логистика“
42. Заместник-началник на база тип „Г“ в бригада „Логистика“
43. Заместник-началник на брегова логистична база – ВМС
44. Заместник-началник на възел
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45. Заместник-началник на група в авиационна база (военновъздушна
учебна база, технически дивизион, зенитно-ракетен дивизион)
46. Заместник-началник на команда в зенитно-ракетен дивизион
47. Заместник-началник на команден пункт в зенитно-ракетен дивизион
48. Заместник-началник на комуникационно-информационен възел
49. Заместник-началник на логистична база – ВМС
50. Заместник-началник на обект – ВМС
51. Заместник-началник на отделение в база
52. Заместник-началник на отделение в транспортен батальон
53. Заместник-началник на отделение в участък
54. Заместник-началник на регионален център за разузнаване
55. Заместник-началник на сектор в база на бригада „Логистика“
56. Заместник-началник на сектор в база на бригада „Логистика“ по
ветеринарно-медицинско осигуряване
57. Заместник-началник на сектор в база за технически прегледи и
обслужване
58. Заместник-началник на сектор в централна снабдителна база
59. Заместник-началник на сектор по техническата част в база за
комуникационна, информационна и навигационна поддръжка
60. Заместник-началник на секция
61. Заместник-началник на секция (стационарен КИВ) във военни
формирования на свбр
62. Заместник-началник на секция в група за контрол на придвижването
63. Заместник-началник на секция в комуникационно-информационен
център
64. Заместник-началник на секция в национален военен учебен
комплекс
65. Заместник-началник на секция в щаб за контрол на придвижването
66. Заместник-началник на система в авиационна база (Военновъздушна
учебна база)
67. Заместник-началник на складов район в бригада „Логистика“
68. Заместник-началник на участък (служба) в база (военно
формирование) на бригада „Логистика“
69. Заместник-началник на учебен полигон
70. Заместник-началник на център „Логистика“ в национален военен
учебен комплекс
71. Заместник-началник на център (възел III категория) от военни
формирования на свбр
72. Заместник-началник на център в полк
73. Заместник-началник на център за специализирана подготовка на
летателния състав
74. Заместник-началник на център – метеоролог във вертолетна
авиационна база
75. Заместник-началник на цех в ремонтната база за въоръжение и
техниката
76. Заместник-началник на щаба на отряд – ВМС
77. Заместник-началник на щаба на самостоятелен батальон (дивизион)
78. Заместник-началник на щаба по ... на отделна морска вертолетна
авиобаза
79. Заместник-началник на щаба по … в брегова опорна система за
комуникационно-информационна поддръжка
80. Заместник-началник на щаба по … в отряд – ВМС
81. Заместник-началник на щаба по … на самостоятелен батальон
(дивизион)
82. Заместник-началник на щаба по огневата поддръжка на
самостоятелен батальон (дивизион)
83. Заместник-началник по техническата част в Зенитен полигон на
ВВС
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84. Заместник-началник по техническата част в склад във военноморска
база
85. Инженер
86. Инженер в авиационна база (база за предно разполагане)
87. Инженер в зенитно-ракетен дивизион
88. Инженер в управление на зрбр
89. Инженер на отделна морска вертолетна авиобаза
90. Инженер по … в отделна морска вертолетна авиобаза
91. Инженер-борден във вертолетна авиационна база
92. Инженер-борден оператор във вертолетна авиационна база
93. Инженер-метеоролог
94. Инспектор в таб
95. Инспектор по … в свбр
96. Инструктор по физическо съответствие и спорта
97. Инструктор-пилот в авиационна база
98. Командир на HUMINT тим
99. Командир на боен информационен пост
100. Командир на боен информационен пост в команден пункт на ВМС
101. Командир на бойна машина
102. Командир на бойна част на голям спомагателен кораб
103. Командир на бойна част на кораб II ранг
104. Командир на бойна част на кораб III ранг
105. Командир на бойна част на кораб IV ранг
106. Командир на бойна част на среден спомагателен кораб
107. Командир на взвод
108. Командир на водолазна група в корабен дивизион
109. Командир на група
110. Командир на група в отряд – ВМС
111. Командир на електромеханична част на кораб III ранг
112. Командир на звено в авиационна база (база за предно разполагане)
113. Командир на звено – командир на екипаж в отделна морска
вертолетна авиобаза
114. Командир на команда на кораб II ранг
115. Командир на кораб IV ранг
116. Командир на корабна батарея
117. Командир на модул в рота СИМИК
118. Командир на отряд в бригада „Логистика“
119. Командир на пускова установка
120. Командир на радиолокационен пост в зенитно-ракетен дивизион и
вертолетна авиационна база
121. Командир на радиотехническа команда в зенитно-ракетен дивизион
122. Командир на разчет
123. Командир на рота (батарея)
124. Командир на свързочен възел във военноморска база
125. Командир на сектор на кораб III ранг
126. Командир на секция на кораб ІІ ранг
127. Командир на среден спомагателен кораб
128. Командир на техническа позиция в склад за въоръжение и бойни
припаси – ВМС
129. Командир на техническата част в хидрографски район на
военноморска база
130. Командир на хидрографски район на военноморска база
131. Командир на център
132. Командир на център в брегова опорна система за комуникационноинформационна поддръжка – ВМС
133. Командир на център в отряд – ВМС
134. Комендант
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
135. Механик в отделна база за ремонт и поддържане на въоръжение и
техника – ВМС
136. Механик в ремонтна база
137. Младши диспечер-координатор във военни формирования на свбр
138. Младши пилот
139. Младши ръководител на полети
140. Младши ръководител на полети в отделна морска вертолетна
авиобаза – ВМС
141. Младши специалист
142. Направленец
143. Началник на апаратна
144. Началник на база тип „Г“ в бригада „Логистика“ (ранг участък)
145. Началник на безопасността на полетите в ескадрила и база за
предно разполагане
146. Началник на военно формирование IV категория в свбр
147. Началник на възел
148. Началник на възел (ОКВ) I категория във военни формирования на
свбр
149. Началник на гараж в автопарк
150. Началник на главен разчетно-информационен център в обслужващи
ВМС
151. Началник на ГМП в медицинска рота
152. Началник на група
153. Началник на група (район) за съхранение на техника и имущества в
полк
154. Началник на група в (смесен) технически дивизион
155. Началник на група в отделна морска вертолетна авиобаза – ВМС
156. Началник на група за съхранение на техника
157. Началник на група – борден инженер в транспортна авиационна база
158. Началник на дежурна смяна в авиационен оперативен център
159. Началник на кабина
160. Началник на КИВ в бригада (бригаден щаб, център за подготовка
на танкови подразделения)
161. Началник на КИВ в полк
162. Началник на КИВ във военни формирования на свбр
163. Началник на команда в зенитен полигон
164. Началник на команда (огнева, стартова) в зенитно-ракетен дивизион
165. Началник на контролно-измервателен пункт
166. Началник на контролно-ремонтна работилница в радилокационен
възел
167. Началник на лаборатория
168. Началник на лаборатория в централен артилерийски технически
изпитателен полигон
169. Началник на линейна апаратна зала
170. Началник на метеорологичен център в авиационна база (база за
предно разполагане)
171. Началник на модул във вертолетна авиационна база
172. Началник на ОКВ III категория в свбр
173. Началник на ОКВ IV категория в свбр
174. Началник на отделение
175. Началник на отделение „Финанси“ в база за съхранение на
въоръжение и техника и подготовка на резервисти
176. Началник на отделение „Финанси“ в полк
177. Началник на отделение (сектор) в полигон
178. Началник на отделение (цех) в ремонтна база за въоръжение и
техника
179. Началник на отделение в ремонтна база на бригада „Логистика“
180. Началник на отделение в самостоятелен батальон (дивизион)
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
181. Началник на отделение в хидрографска служба - ВМС
182. Началник на отделение по сигурността на информацията в база за
съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти
183. Началник на отделение по сигурността на информацията в полк
184. Началник на отделна авторемонтна работилница
185. Началник на позиция за подготовка на ракети във вертолетна
авиационна база
186. Началник на пункт в главен разчетно-информационен център на СВ
187. Началник на работилница във военноморска база
188. Началник на работна група в обслужващи на ВМС
189. Началник на радиобюро
190. Началник на радиолокатор в зенитно-ракетен дивизион
191. Началник на радиолокационен комплекс в радиолокационен възел
192. Началник на радиотехническа служба на голям спомагателен кораб
193. Началник на радиотехническа служба на кораб II ранг
194. Началник на радиотехническа служба на кораб III ранг
195. Началник на район в склад за въоръжение и бойни припаси във
военноморска база
196. Началник на ракетно-огнева група в зенитно-ракетен дивизион
197. Началник на ракетно-стартова група в зенитно-ракетен дивизион
198. Началник на регионален център за разузнаване в разузнавателен
полк
199. Началник на ремонтна работилница в отделна база за ремонт и
поддържане на въоръжение и техника – ВМС
200. Началник на РЛС П-14
201. Началник на РЛС П-18
202. Началник на РЛС П-37
203. Началник на РЛС ПРВ-13
204. Началник на РЛС ПРВ-17
205. Началник на РЛС СТ-68
206. Началник на свръзки и РСТО в отделна морска вертолетна база –
ВМС
207. Началник на сектор
208. Началник на сектор в база за въоръжение и бойни припаси – ВМС
209. Началник на сектор в база за комуникационна, информационна и
навигационна поддръжка
210. Началник на сектор в база тип „А“ и тип „Б“ в бригада „Логистика“
211. Началник на сектор в бази тип „В“ и тип „Г“ на бригада
„Логистика“
212. Началник на сектор в метеорологичен център на ВВС
213. Началник на сектор в складова база на ВВС
214. Началник на секция във военен географски център (служба)
215. Началник на секция ... във военни формирования на свбр
216. Началник на секция в група за контрол на придвижването
217. Началник на секция в зенитно-ракетна бригада (авиационна база)
218. Началник на секция в комуникационно-информационен център
219. Началник на секция в център за информационно осигуряване –
обслужващи ВМС
220. Началник на секция в ЦНК на РХБ и ЕО
221. Началник на секция на кораб II ранг
222. Началник на секция по сигурността на информацията в зенитноракетна бригада (авиационна база, база за предно разполагане)
223. Началник на секция психолози в бригада (полк)
224. Началник на секция СИМИК
225. Началник на система в авиационна база (база за предно
разполагане)
226. Началник на склад в база в бригада „Логистика“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
227. Началник на складов район в база тип „А“ и тип „Б“ на бригада
„Логистика“
228. Началник на складов район в бази тип „В“ и тип „Г“ на бригада
„Логистика“
229. Началник на складов район в склад за въоръжение и бойни припаси
във военноморска база
230. Началник на складов сектор в база на бригада „Логистика“
231. Началник на складове в склад за въоръжение и бойни припаси –
ВМС
232. Началник на служба в база за съхранение на технческо имущество
и контрол на храните и съдове с повишена опасност
233. Началник на служба в батальон
234. Началник на служба в брегова опорна система за комуникационноинформационна поддръжка – ВМС
235. Началник на служба в полк
236. Началник на служба в полк (база в бригада „Логистика“)
237. Началник на служба във военни формирования на свбр
238. Началник на служба във военни формирования на свбр
239. Началник на служба – пилот в отделна морска вертолетна авиобаза
– ВМС
240. Началник на снабдителен модул
241. Началник на станция
242. Началник на станция за авиационни акумулаторни батерии във
вертолетна авиационна база
243. Началник на тренажорен комплекс в авиационна база
244. Началник на участък
245. Началник на участък в брегова логистична база – ВМС
246. Началник на участък във военни формирования на бригада
„Логистика“
247. Началник на учебен център в полк
248. Началник на център
249. Началник на център (опорен комуникационен възел II категория)
във военни формирования от свбр
250. Началник на център в рота за психологически операции
251. Началник на цех в отделна база за ремонт и поддържане на
въоръжение и техника – ВМС
252. Началник на цех в склад за въоръжение и бойни припаси във
военноморска база
253. Началник на школа за водолази, инструктор
254. Началник на щаба на батальон (дивизион)
255. Началник на щаба на ескадрила за осигуряване в авиационна база
(база за предно разполагане)
256. Началник на щаба на зона в база за комуникационна,
информационна и навигационна поддръжка
257. Началник на щаба на зона във военни формирования на свбр
258. Организатор-програмист в метеорологичен център на ВВС
259. Отряден миньор в корабен дивизион
260. Офицер по енергетика и живучест, той и инструктор-водолаз на
кораб II ранг
261. Офицер по сбор и обработка на радиолокационна информация в рлв
262. Помощник на началника на щаба в транспортна авиационна база
263. Помощник на началника на щаба във военни формирования на
свбр
264. Помощник на началника на щаба по разузнаването във ваб
265. Помощник-диригент на представителен духов оркестър
266. Помощник-командир на голям спомагателен кораб
267. Помощник-командир на кораб ІІІ ранг
268. Помощник-командир на среден спомагателен кораб
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2
Помощник-началник на група
Помощник-началник на група във военноморска база
Помощник-началник на група – обслужващи ВМС
Помощник-началник на отделение в бригаден щаб (център за
подготовка на танкови подразделения)
Помощник-началник на отделение в бригада (авиационна база)
Помощник-началник на отделение в полк (база за съхранение на
въоръжение, техника и подготовка на резервисти, в база на бригада
„Логистика“)
Помощник-началник на отделение в самостоятелен батальон
(дивизион)
Помощник-началник на отделение в транспортна авиационна база
(база за предно разполагане, авиационен оперативен център и
радиотехнически полк)
Помощник-началник на отделение в централна снабдителна база
Помощник-началник на отделение във военноморска база
Помощник-началник на отделение по ... в централна снабдителна
база
Помощник-началник на сектор в бази на бригада „Логистика“ и
„Свързочна бригада“
Помощник-началник на сектор в бригада
Помощник-началник на сектор във ВВУБ
Помощник-началник на сектор в метеорологичен център на ВВС
Помощник-началник на сектор във военни формирования на свбр
Помощник-началник на сектор по ... във военни формирования на
свбр
Помощник-началник на секция
Помощник-началник на секция в бригада (вертолетна авиационна
база)
Помощник-началник на служба
Помощник-началник на служба в бази на бригада „Логистика“
Помощник-началник на служба в бригада (авиационна база)
Помощник-началник на служба в изтребителна (вертолетна)
авиационна база
Помощник-началник на служба в транспортна авиационна база
(база за предно разполагане, авиационен оперативен център и
радиотехнически полк)
Помощник-началник на служба във военноморска база
Помощник-началник на център в метеорологичен център на ВВС
Помощник-началник на щаба по ... в брегови ракетноартилерийски
дивизион – ВМС
Помощник-началник на щаба по ... в отряд – ВМС
Помощник-началник по ... на хидрографска служба – ВМС
Помощник-оперативен дежурен в СВ (бригаден (базов) оперативен
център)
Преден авионасочвач
Приложен (системен) администратор в авиационен оперативен
център
Приложен програмист
Проверител
Психолог
Психолог във военноморска база
Редактор
Ръководител на полети
Специалист по ...
Старши авиотехник на звено – борден инженер в отделна морска
вертолетна авиобаза – ВМС
Старши борден техник
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5124 4279
5124 4280
5123
5122
5123
5122
5124

4281
4282
4283
4284
4285

5123 4286
5123 4287
5123
5124
5123
5123

4288
4289
4290
4291

5124 4292
5123 4293
5123 4294
5122 4295
5122 4296
5121 4297
5121 4298
5123 4299
5123 4300
5124
5123
5123
5122
5124
5122
5124
5124

4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308

5124 4309

4

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
310. Старши геодезист
311. Старши инженер в отделна морска вертолетна авиобаза – ВМС
312. Старши инженер в транспортна авиационна база (база за
технически прегледи и обслужване)
313. Старши инженер във военни формирования на свбр
314. Старши инженер по ... в брегова опорна система за
комуникационно-информационна поддръжка – ВМС
315. Старши инженер-борден в транспортна авиационна база
316. Старши направленец в отряд – ВМС
317. Старши офицер – водолаз
318. Старши офицер – водолаз в АСО на корабен дивизион
319. Старши пилот
320. Старши пилот – командир на екипаж
321. Старши помощник-началник в МТО в брегова опорна система за
комуникационно-информационно поддържка – ВМС
322. Старши редактор
323. Старши специалист в бригада
324. Старши специалист в полк
325. Старши специалист в централна снабдителна база
326. Старши специалист на център в обслужващи – ВМС
327. Старши специалист в щаб на зона във военни формирования на
сврбр
328. Старши специалист във военни формирования на свбр и бригада
„Логистика“
329. Старши специалист на системи в ЦУН на КИС
330. Старши техник
331. Старши топограф
332. Старши щурман – координатор в авиационен оперативен център
333. Топограф
334. Фотограметрист
335. Щурман на вертолет
336. Щурман на ескадрила в авиационна база (база за предно
разполагане)
337. Щурман на звено, той и щурман на екипаж в отделна морска
вертолетна авиобаза – ВМС
338. Щурман на кораб II ранг
339. Щурман на самолет
340. Щурман по ... във вертолетна авиационна база
341. Други длъжности
342. Други длъжности
343. Други длъжности
344. Други длъжности
2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС
1. Главен боцман на: кораби II, III, IV ранг, голям и среден
спомагателен кораб
2. Главен водолазен инструктор
3. Главен инструктор по ....
4. Главен специалист по ...
5. Главен специалист – инструктор по здравословни и безопасни
условия на труд
6. Завеждащ снабдяване и ремонт
7. Заместник-командир (началник) на сектор
8. Заместник-командир (началник) на служба
9. Заместник-командир (началник) на полигон
10. Командир на дивизион в сектор на кораб II ранг
11. Командир на екип за унищожаване на невзривени бойни припаси
12. Командир на малък спомагателен кораб

БРОЙ 34
3
5123 4310
5122 4311
5123 4312

4

5123 4313
5121 4314
5123
5122
5124
5122
5124
5124
5121

4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321

5123
5122
5122
5122
5121
5123

4322
4323
4324
4325
4326
4327

5122 4328
5121
5124
5123
5121
5124
5124
5124
5121

4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336

5122 4337
5124
5124
5123
5121
5122
5123
5124

4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344

6221 3001

п3

6221
6221
6221
6221

3002
3003
3004
3005

п3
п1, п2, п3, п4, п5
п2, п3, п4, п6
п2, п3, п4, п5, п6

6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221

3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012

п3
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п3
п1, п3
п3

БРОЙ 34
1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

29. Началник на сектор

6221 3029

30. Началник на склад

6221 3030

31. Началник на район

6221 3031

32. Началник на цех

6221 3032

33. Началник на център

6221 3033

34. Началник на секция

6221 3034

35. Помощник-началник на група за съхранение на въоръжение и
техника във военни формирования на СВ
36. Помощник-началник на отделение по сигурност на информацията
във вмб
37. Старши борден авиомеханик в отделна морска вертолетна авиобаза
38. Старши боцман на отряд
39. Старши техник в авиационна база
40. Старши техник – борден
41. Старшина на бойна част кораби II, III, IV ранг и голям
спомагателен кораб
42. Старшина на група на кораб II ранг
43. Старшина на зарядно-компресорна станция в корабен дивизион
44. Старшина на радиотехническа служба на кораб
45. Старшина на секция на кораб II ранг
46. Други длъжности

6221 3035

4
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п3
п3, п4
п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п3
п1, п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п2, п3

6221 3036

п4

6221
6221
6221
6221
6221

3037
3038
3039
3040
3041

п3
п3
п3
п3
п3

6221
6221
6221
6221
6221

3042
3043
3044
3045
3046

п3
п3
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

7342
7342
7341
7341
7342
7342

3001
3002
3003
3004
3005
3006

п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4, п5
п3
п1
п1
п1, п2, п3, п4, п5

7342 3007
7342 3008

п2
п1, п2, п3, п4, п5

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

2
Командир на рейдови миночистач
Командир на секция на кораб III ранг
Командир на взвод
Командир (началник) на група
Командир (началник) на възел
Командир на пост
Комендант на кораб II ранг
Началник на линейна апаратна зала
Началник на ОКВ V категория
Началник на отделение
Началник на охрана
Началник на работилница (с две или повече отделения)
Началник на радиолокационна система за кацане
Началник на радиолокационна станция
Началник на ретранслационен пункт, КИВ
Началник на служба

С Т Р. 6 1

3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
СТАРШИНА (МИЧМАН)
Административен помощник
Адютант в авиационна база (бригада)
Главен боцман на малък спомагателен кораб
Главен сержант на бригада
Главен сержант на полк
Главен сержант на: батальон (дивизион), ескадрила, рлв, атб, сектор,
рота (батарея), щаб за контрол на придвижването
Дежурен по автопарк
Завеждащ регистратура в бригада (авиационна база, военноморска
база, полк, Национален военен учебен комплекс, Център за
наблюдение и контрол на РХБ и ЕО)

3
6221 3013
6221 3014
6221 3015
6221 3016
6221 3017
6221 3018
6221 3019
6221 3020
6221 3021
6221 3022
6221 3023
6221 3024
6221 3025
6221 3026
6221 3027
6221 3028

С Т Р.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Завеждащ кабинети
Завеждащ пункт
Завеждащ снабдяване
Завеждащ хранилище
Заместник-командир на група
Заместник-началник на група ....
Заместник-началник на комуникационно-информационен възел
Заместник-началник на модул
Заместник-началник на работилница
Заместник-началник на сектор
Инструктор водолаз – миноподривник на кораб
Инструктор-водолаз
Командир (началник) на група
Командир на група
Командир на група в бойна част на кораб III ранг
Командир на група в сектор на кораб II ранг
Командир на моторен катер
Командир на пост
Командир на ракетно-пускова установка
Командир на станция
Командир на техническо отделение във военно формирование на
свбр
Комендант на кораб III ранг
Комендант на щаба на: бригада, полк, полева опорна
комуникационна мрежа, щаб за контрол на придвижването
Механик на малък спомагателен кораб
Началник на картотека
Началник (старшина) на: радиопункт, радиосистема, радиопост в
комуникационно-информационнен център (база за КИНП)
Началник на възел (I степен)
Началник на възел (обект)
Началник на дизелова електростанция
Началник на кабина в зенитно-ракетен дивизион
Началник на КИВ в батальон (централен артилерийски технически
изпитателен полигон)
Началник на команда
Началник на комуникационно-информационен център
Началник на криптографска станция във военно формирование на
свбр
Началник на КТП (КПП) в бригада (бригаден щаб, център за
подготовка на танкови подразделения, авиационна база, автопарк)
Началник на линейна апаратна зала
Началник на модул в полева опорна комуникационна мрежа
Началник на наземно радиолокационно опознаващо устройство в
зрдн
Началник на отделение, служба, станция, секция, смяна,
работилница
Началник на отоплителна централа
Началник на охрана
Началник на плаваща железобетонна работилница
Началник на пост в комуникационно-информационен център
Началник на противопожарна охрана
Началник на пункт
Началник на радиобюро, радиорелейна станция
Началник на секция
Началник на система
Началник на склад I категория
Началник на станция в КИЦ

БРОЙ 34
3
7342 3009
7342 3010
7342 3011
7342 3012
7342 3013
7342 3014
7342 3015
7342 3016
7342 3017
7342 3018
7342 3019
7341 3020
7341 3021
7342 3022
7342 3023
7341 3024
7341 3025
7342 3026
7342 3027
7342 3028
7342 3029

4
п3, п4, п6
п3, п4, п6
п3, п4, п6
п3, п4, п6
п3, п4, п5
п3, п4, п5
п3
п2, п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5
п3
п3
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п3
п3
п1, п2, п3, п4
п1, п2, п3, п4
п1, п3
п1, п2, п3, п4
п1, п3
п1,
п1,
п1,
п1,
п1,
п1,

п2,
п2,
п2,
п2,
п2,
п2,

7341 3030
7342 3031

п3
п1, п2, п3

7341 3032
7342 3033
7342 3034

п3
п4
п3

7341
7342
7342
7342
7342

3035
3036
3037
3038
3039

п3
п3
п3
п3
п1, п3

7342 3040
7341 3041
7342 3042

п1, п2, п3
п3
п3

7342 3043

п2, п3

7342 3044
7342 3045
7342 3046

п3
п3
п1, п3

7342 3047

п1, п2, п3, п4

7342
7342
7342
7341
7342
7342
7342
7342
7342
7341
7341

3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058

п3
п1, п3
п3
п3
п1, п2, п3
п1, п3
п3
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5
п1, п2, п3, п4

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
59. Началник на: тренажор, команда, склад, хранилище, стрелбище,
комплекс, район, обект, център
60. Отговорник за учебни кабинети
61. Отчетник на материални средства и военно-географски материали в
ЦГИО
62. Помощник-дежурен по щаб – ВМС
63. Помощник-началник по продоволствено снабдяване
64. Старши авиодиспечер
65. Старши автомеханик
66. Старши администратор
67. Старши баталер
68. Старши водолаз
69. Старши водолазен инструктор
70. Старши готвач
71. Старши дежурен
72. Старши електротехник
73. Старши инструктор по ...
74. Старши кабелен майстор
75. Старши лаборант-анализатор (пробовземач)
76. Старши майстор
77. Старши метеонаблюдател
78. Старши механик
79. Старши механик-борден
80. Старши механик-регулировчик
81. Старши оператор
82. Старши оръжеен майстор
83. Старши писар в бригада (авиационна база, полк)
84. Старши радиомайстор
85. Старши радиорелеен механик
86. Старши санитарен инструктор в бригада
87. Старши специалист по ...
88. Старши специалист по ...
89. Старши специалист – борден
90. Старши стрелец – изпитател
91. Старши техник на РЛС
92. Старши химик
93. Старшина на боен информационен пост (пост)
94. Старшина на бойна част на рейдов миночистач
95. Старшина на бойна част на среден спомагателен кораб
96. Старшина на възел
97. Старшина на възел във вмб
98. Старшина на група (сектор)
99. Старшина на група на кораб III, IV ранг и голям спомагателен
кораб
100. Старшина на духов оркестър
101. Старшина на отряд
102. Старшина на: корабна батарея, център, обект
103. Старшина на: КП (ЗКП), позиция, район, склад, ХС-ВМС
104. Старшина на: център в ЦГИО, ЦНК на РХБО
105. Техник на самолет (вертолет)
106. Техник на самолет (вертолет) – борден
107. Техник по … в аб и зрдн
108. Флагмански старшина на вмб
109. Флагмански старшина на корабни дивизиони
110. Други длъжности

С Т Р. 6 3
3
7342 3059

4
п1, п2, п3, п4, п5

7342 3060
7342 3061

п3
п3

7342
7342
7342
7342
7341
7342
7342
7341
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7341
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7342
7341
7342
7341
7342
7342
7342
7342
7341
7341
7341
7342
7341
7342

3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099

п3
п2, п3
п4
п3
п4
п3
п3
п3, п5
п2
п2, п3, п4
п3
п2, п3, п5
п3
п2, п3
п3
п3, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п4
п3
п3
п6
п2, п3, п4, п6
п2, п3, п4, п6
п2, п3
п3
п3
п6
п3
п3
п3
п2, п3
п2, п3
п2, п3
п3

7341
7341
7342
7341
7341
7341
7341
7341
7341
7342
7341

3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

п2, п6
п2, п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

С Т Р.
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1
111. Други длъжности

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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)
Администратор
Боцман, водолаз на кораб II ранг
Завеждащ на регистратура батальон (дивизион)
Заместник-командир на взвод
Заместник-командир на взвод, той и командир на отделение
Заместник-командир на група
Заместник-началник на складов район
Заместник-началник на: комуникационно-информационен възел,
сектор
Командир на група
Командир на катер
Командир на отделение
Командир на отделение (корабно, във военни формирования от
свбр, ЦАТИП)
Командир на секция
Командир на център
Логистик
Началник на автодрум
Началник на апаратна
Началник на апаратна зала
Началник на АТЦ
Началник на вишка
Началник на възел
Началник на група
Началник на електростанция
Началник на кабина
Началник на криптографски пост
Началник на КТП (КПП) в полк, батальон, военни формирования
на ВМС
Началник на отделение в ремонтна база, полк
Началник на отделение по сигурност на информацията в батальон
(дивизион)
Началник на пост, пункт
Началник на работилница
Началник на радиорелейна станция
Началник на радиостанция
Началник на ремонтна работилница
Началник на секция
Началник на секция в КИВ
Началник на секция в полигон
Началник на склад, пункт (складова база)
Началник на служба
Началник на стартови команден пункт
Началник на стационарна светотехническа система за нощно кацане
Началник на телефонна станция
Началник на телефонна станция в транспортен батальон на бригада
„Логистика“, станция за смущения
Началник на централа в КИЦ
Началник на център
Началник на цифрова телефонна централа
Началник на: бюро, командно-следяща машина, отделение,
централа, радиостанция
Началник на: охрана, пункт, станция, център
Началник на: регистратура, апаратна, група, станция, склад, пост
Оркестрант І група

БРОЙ 34
3
7342 3111

4
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

7331
7331
7332
7331
7331
7331
7331
7331

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008

п3, п4
п3
п3, п4
п1
п1
п1
п2, п3
п3

7332
7332
7332
7331

3009
3010
3011
3012

п1, п3, п4
п3
п3
п3

7332
7332
7331
7332
7332
7331
7331
7332
7332
7332
7332
7332
7331
7331

3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026

п1, п3, п4
п1, п3, п4
п2
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п1, п3, п4
п3
п3
п3
п3

7331 3027
7331 3028

п2, п3
п1, п3

7332
7331
7332
7332
7332
7332
7331
7331
7331
7332
7332
7332
7332
7331

3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042

п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п2, п3
п3
п3
п3
п3
п3

7331
7332
7332
7332

3043
3044
3045
3046

п2, п3
п1, п3, п4
п2, п3
п2, п3

7331 3047
7332 3048
7332 3049

п2, п3
п2, п3, п4
п6

БРОЙ 34
1
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Помощник-дежурен
Помощник-началник на охрана
Санитарен инструтор
Старши авиомеханик
Старши автоелектромеханик
Старши автокранист
Старши автомеханик
Старши автомобилен майстор
Старши антенен механик
Старши баталер
Старши борден авиофотограф
Старши водач на мотоповдигач
Старши водолаз
Старши готвач
Старши дежурен
Старши диспечер
Старши електро-мотокарист
Старши електротехник
Старши електротехник (електромеханик)
Старши инструктор
Старши кабелен монтажник-измерител
Старши леководолазен инструктор
Старши майстор (по ...)
Старши механик
Старши механик-борден
Старши механик-регулировчик
Старши моторист
Старши номер на ракетно-пускова установка
Старши оператор
Старши оркестрант I група
Старши оръжеен майстор
Старши писар
Старши пожарникар
Старши помощник-дежурен по събиране и обработка на
радиолокационна информация
Старши радиомайстор
Старши радиомеханик
Старши радиоразузнавач
Старши радиорелеен механик
Старши радиотелеграфист
Старши радиотелеграфист – бордна домакиня
Старши санитарен инструктор
Старши системен администратор
Старши спасител
Старши специалист по ...
Старши специалист по ...
Старши специалист по ...
Старши техник
Старши трайлерист
Старши химически инструктор
Старши шофьор
Старшина на: радиоцентър, възел
Други длъжности

102. Други длъжности
СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)

С Т Р. 6 5
3
7332 3050
7331 3051
7332 2052
7332 3053
7332 3054
7331 3055
7331 3056
7332 3057
7332 3058
7331 3059
7332 3060
7332 3061
7331 3062
7331 3063
7331 3064
7332 3065
7331 3066
7332 3067
7331 3068
7331 3069
7332 3070
7332 3071
7332 3072
7331 3073
7332 3074
7332 3075
7332 3076
7331 3077
7331 3078
7332 3079
7331 3080
7332 3081
7331 3082
7331 3083
7332
7332
7331
7332
7332
7332
7332
7331
7332
7331
7332
7332
7332
7332
7332
7331
7332
7331

3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
2095
3096
3097
3098
3099
3100
3101

7332 3102

4
п2, п3
п3
п5, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п2
п3
п3
п3
п2, п6
п2, п3, п4
п3
п3
п3
п3
п1, п2, п3, п5
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п6
п3
п4
п3, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п6
п3
п3, п6
п2, п3, п4
п2, п3, п4
п2, п3, п4
п2, п3, п4
п3
п3, п5
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

С Т Р.
1
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.
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.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Авиомеханик
Автокранист
Автомеханик
Административен изпълнител
Баталер
Бордна домакиня – стюардеса
Водолаз
Готвач
Дежурен по ...
Диспечер
Домакин-снабдител
Експедитор
Електроженист, електро- и газозаварчик
Електромеханик
Електротехник
Завеждащ музей, стрелбище, център, хранилище, склад
Завеждащ на регистратура в рота, ВГЦ
Заместник-началник на ОКВ, група
Инспектор по противопожарна охрана
Инструктор
Инструктор по ...
Кабелен майстор
Кабелен техник
Касиер
Командир на отделение, пост, екипаж, башня, танк, разчет, КЩМ,
бойна машина, център, група, ракетно-пускова установка
Комендант на щаба, летателно поле
Майстор по ...
Метеоспециалист
Механик
Мотокарист
Началник на автоматичен радиопеленгатор
Началник на автомобилна газозарядна станция
Началник на автомобилна прожекторна станция
Началник на азимутална навигационна система
Началник на акумулаторно-зарядна станция
Началник на апаратна
Началник на глисаден радиомаяк
Началник на гориво-зарядна станция
Началник на група
Началник на електростанция
Началник на звено
Началник на кодово-неонов светомаяк
Началник на лаборатория
Началник на многоцелеви кондиционер
Началник на отделение
Началник на подвижна светотехническа система за нощно кацане
Началник на ППО
Началник на приводна радиостанция
Началник на пункт (пост)
Началник на радиомаяк (светомаяк)
Началник на радиопеленгатор
Началник на радиоприемна машина
Началник на радиорелейна станция
Началник на радиостанция
Началник на станция
Началник на фелдегерско-пощенска служба

БРОЙ 34
3
7321 3001
7321 3002
7321 3003
7321 3004
7321 3005
7321 3006
7321 3007
7321 3008
7321 3009
7321 3010
7321 3011
7321 3012
7321 3013
7321 3014
7321 3015
7321 3016
7321 3017
7321 3018
7321 3019
7321 3020
7321 3021
7321 3022
7321 3023
7321 3024
7321 3025

4
п3
п3
п3
п4
п2, п3
п2, п6
п3
п2
п3, п4
п3, п4
п2
п3, п4
п3
п3
п3
п2, п3, п6
п4
п3
п3, п6
п5
п3, п6
п3
п3
п6
п1, п3

7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321

п3, п4
п3, п6
п6
п3, п6
п3, п6
п3
п1, п3
п1, п3
п3
п1, п3
п1, п3
п3
п1, п2, п3
п1, п3
п3
п1, п3
п3
п3, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п1, п3
п3, п4

3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

1
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

2
Началник на филтро-вентилационни установки
Началник на централа
Началник съоръжение „Странджа 2“
Оператор - механик
Оператор на ...
Оркестрант II група
Оръжеен майстор
Охранител
Писар
Пожарникар
Помощник-комендант
Радио- и радиорелеен оператор
Радиомеханик
Радионастройчик
Радиооператор
Радиоразузнавач - пеленгаторчик
Радиоразузнавач - преводач
Радиорелеен оператор
Регулировчик
Санитарен инструктор
Специалист по ...
Старши (радиоразузнавач, разузнавач)
Старши корабен електротехник
Старши корабен моторист
Старши корабен радиомеханик
Старши оператор
Старши писар (батальон)
Старши радиометрист - наблюдател
Старши телемеханик - автоматчик
Старши турбинист
Старши хидроакустик
Старши щурмански електротехник
Старшина на група мотористи
Счетоводител
Техник на ...
Фелдегер
Химически инструктор
Шофьор
Други длъжности

3
7321 3057
7321 3058
7321 3059
7321 3060
7321 3061
7321 3062
7321 3063
7321 3064
7321 3065
7321 3066
7321 3067
7321 3068
7321 3069
7321 3070
7321 3071
7321 3072
7321 3073
7321 3074
7321 3075
7321 3076
7321 3077
7321 3078
7321 3079
7321 3080
7321 3081
7321 3082
7321 3083
7321 3084
7321 3085
7321 3086
7321 3087
7321 3088
7321 3089
7321 3090
7321 3091
7321 3092
7321 3093
7321 3094
7321 3095

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН)
Дежурен
Завеждащ хранилище
Майстор по ремонта на…….
Механик-водач
Младши автоелектромеханик
Младши автокранист
Младши автомеханик
Младши автомобилен майстор
Младши администратор на ...
Младши акумулаторист
Младши водопроводчик
Младши ВЧ механик
Младши ВЧ техник
Младши диспечер на въздушното движение
Младши експедитор
Младши електромеханик

7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016

4
п3
п3
п3
п3
п3
п6
п3
п2, п3, п4, п6
п4
п3, п6
п1, п4, п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п6
п2, п3, п4, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п6
п3
п3, п4
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6
п2, п3, п4, п6
п2, п3, п6
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3, п4
п3
п3
п3
п3
п3
п3, п4
п3

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

1
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.

2
Младши електромеханик - дизелист
Младши електротехник
Младши жироскопист - автопилотчик
Младши изпитател
Младши инструктор
Младши кабелен измерител
Младши кабелен монтажник
Младши лаборант
Младши машинист
Младши медицински регистратор
Младши метеонаблюдател
Младши механик
Младши мотокарист
Младши моторист
Младши пиротехник
Младши писар
Младши пожарникар
Младши радиомеханик
Младши радиоразузнавач - пеленгаторчик
Младши радиоразузнавач - преводач
Младши радиорелеен механик
Младши рентгенов лаборант
Младши снабдител
Младши специалист
Младши статистик - проверител
Младши счетоводител
Младши техник
Оператор
Оркестрант III група
Оркестрант IV група
Отчетник
Охранител
Пожарникар
Помощник - дежурен
Помощник-началник на горивозарядна станция
Помощник-началник на охрана
Приемчик-експедитор
Радиомайстор
Радиорелеен майстор
Радиотелеграфист
Разузнавач
Старши артилерист на кораб
Старши електромеханик на кораб
Старши електротехник на кораб
Старши компресорист на кораб
Старши пожарникар на кораб
Старши трюмен машинист
Топограф (експедитор)
Хладилен майстор
Шофьор
Други длъжности

3
7311 3017
7311 3018
7311 3019
7311 3020
7311 3021
7311 3022
7311 3023
7311 3024
7311 3025
7311 3026
7311 3027
7311 3028
7311 3029
7311 3030
7311 3031
7311 3032
7311 3033
7311 3034
7311 3035
7311 3036
7311 3037
7311 3038
7311 3039
7311 3040
7311 3041
7311 3042
7311 3043
7311 3044
7311 3045
7311 3046
7311 3047
7311 3048
7311 3049
7311 3050
7311 3051
7311 3052
7311 3053
7311 3054
7311 3055
7311 3056
7311 3057
7311 3058
7311 3059
7311 3060
7311 3061
7311 3062
7311 3063
7311 3064
7311 3065
7311 3066
7311 2067

1.
2.
3.

4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ)
ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС
Авиомеханик
Автокранист
Автомеханик

8451 1001
8451 1002
8451 1003

4
п3
п3
п3
п3
п3, п5
п3
п3
п3, п6
п3
п3, п4
п3, п6
п3
п3
п3
п3, п6
п4
п3, п6
п3
п3
п3, п6
п3
п3, п6
п2
п2, п3, п4, п6
п3, п6
п6
п3
п3
п6
п6
п2, п3, п4, п6
п2, п3, п4, п6
п3, п6
п3
п2, п3
п3
п2, п4
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3
п3, п4
п3
п3
п1, п2, п3, п4, п5,
п6

БРОЙ 34
1
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.
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.

ДЪРЖАВЕН

2
Автомонтьор
Администратор
Администратор на цифрови станции и мрежи
Акумулаторист
Артилерийски радиометрист
Артилерийски електротехник
Артилерист
Боцман - такелажник
Булдозерист
Вахтен оператор
Водач на трайлер
Водолаз разузнавач
ВЧ механик
Готвач
Гранатометчик
Домакин на обект
Екскаваторчик
Експедитор
Електромеханик
Електромеханик-агрегатчик
Електромеханик-пиротехник
Електротехник
Завеждащ столова
Завеждащ хранилище
ЗАС телефоно-телеграфен механик
Изчислител
Изчислител-планшетист
Инструктор
Кабелен монтажник
Командир на отделение
Командир на радиопост
Командир на разчет
Командир на ракетно-пускова установка
Котелен машинист
Кранист
Куриер
Лаборант
Майстор
Мерач
Мерач на картечница
Мерач-оператор
Механик
Механик-водач
Механик-регулировчик
Минен електротехник
Миньор
Монтажник планерист
Монтьор-шофьор
Моторист
Моторист-компресорчик
Началник на автомобилна прожекторна станция
Началник на апаратна
Началник на глисаден радиомаяк
Началник на звено
Началник на команда за издирване и спасяване
Началник на КПП
Началник на курсов радиомаяк

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9
3
8451 1004
8451 1005
8451 1006
8451 1007
8451 1008
8451 1009
8451 1010
8451 1011
8451 1012
8451 1013
8451 1014
8451 1015
8451 1016
8451 1017
8451 1018
8451 1019
8451 1020
8451 1021
8451 1022
8451 1023
8451 1024
8451 1025
8451 1026
8451 1027
8451 1028
8451 1029
8451 1030
8451 1031
8451 1032
8451 1033
8451 1034
8451 1035
8451 1036
8451 1037
8451 1038
8451 1039
8451 1040
8451 1041
8451 1042
8451 1043
8451 1044
8451 1045
8451 1046
8451 1047
8451 1048
8451 1049
8451 1050
8451 1051
8451 1052
8451 1053
8451 1054
8451 1055
8451 1056
8451 1057
8451 1058
8451 1059
8451 1060

4

С Т Р.
1
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
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2
Началник на маслозареждач
Началник на отделение
Началник на охрана
Началник на парова централа
Началник на приводна радиостанция
Началник на противопожарен разчет
Началник на радиопеленгатор
Началник на радиорелейна станция
Началник на радиостанция
Началник на разчет
Началник на регистратура
Началник на смяна
Началник на станция
Номер на ракетно-пускова установка
Оператор
Оператор на ПУ
Оператор по използване на оръжието
Оръжеен майстор
Отчетник
Палубен моряк
Парашутист
Пиротехник
Пиротехник - електромеханик
Планшетист
Пожарникар
Помощник-комендант на летателното поле
Преводач
Приемчик, предавач
Радиомайстор
Радиометрист
Радиомеханик
Радиооператор
Радиоразузнавач-диспечер
Радиоразузнавач-планшетист
Рулеви
Санитарен инструктор
Сапьор-радиоразузнавач
Сигналчик
Снабдител
Снайперист
Специалист по ...
Старши автогрейдерист
Старши алпинист
Старши артилерийски радиометрист на кораб
Старши артилерийски електротехник на кораб
Старши артилерист на кораб
Старши боцман - такелажник
Старши електромеханик - зареждач
Старши електротехник
Старши електротехник на кораб
Старши катерист
Старши комендор - пиротехник
Старши компресорист на кораб
Старши котелен машинист на кораб
Старши лабораторист
Старши минен електротехник на кораб
Старши миньор на кораб

ВЕСТНИК

БРОЙ 34
3
8451 1061
8451 1062
8451 1063
8451 1064
8451 1065
8451 1066
8451 1067
8451 1068
8451 1069
8451 1070
8451 1071
8451 1072
8451 1073
8451 1074
8451 1075
8451 1076
8451 1077
8451 1078
8451 1079
8451 1080
8451 1081
8451 1082
8451 1083
8451 1084
8451 1085
8451 1086
8451 1087
8451 1088
8451 1089
8451 1090
8451 1091
8451 1092
8451 1093
8451 1094
8451 1095
8451 1096
8451 1097
8451 1098
8451 1099
8451 1100
8451 1101
8451 1102
8451 1103
8451 1104
8451 1105
8451 1106
8451 1107
8451 1108
8451 1109
8451 1110
8451 1111
8451 1112
8451 1113
8451 1114
8451 1115
8451 1116
8451 1117

4

БРОЙ 34
1
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
1.
2.

ДЪРЖАВЕН

2
Старши монтажник, монтажник - планерист
Старши монтьор
Старши моторист на кораб
Старши огнехвъргач
Старши оператор
Старши оператор на кораб
Старши охранител
Старши палубен моряк
Старши пиротехник - електромеханик на кораб
Старши писар
Старши проучвател
Старши радиометрист на кораб
Старши радиоразузнавач - диспечер
Старши радиорелейчик
Старши радиорелейчик (радиорелейчик)
Старши радиотелеграфист (радиотелеграфист)
Старши радиотелеграфист на кораб
Старши разузнавач
Старши рулеви на кораб
Старши сигналчик на кораб
Старши стрелец - зенитчик
Старши телеграфен ЗАС механик
Старши телеграфист
Старши телемеханик на кораб
Старши телефонен ЗАС механик
Старши телефонен механик (техник)
Старши телефонист
Старши торпедист на кораб
Старши трюмен машинист на кораб
Старши турбомашинист на кораб
Старши хидроакустик на кораб
Старши химик - дегазатор
Старши химик - разузнавач
Старши шофьор
Старши щурмански електротехник на кораб
Телемеханик по автоматика
Телефонен техник
Техник на ...
Техник по ремонта на ...
Топогеодезист - изчислител
Трален електротехник на кораб
Трюмен машинист
Турбинист
Турбинист на кораб
Турбомашинист
Фелдегер
Фортификатор
Хидроакустик
Химически инструктор
Чертожник
Шофьор
Шофьор-автомеханик
Шофьор-фортификатор
Други длъжности
РЕДНИК (МАТРОС) - 3-ти КЛАС
Авиомеханик
Автогрейдерист

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1
3
8451 1118
8451 1119
8451 1120
8451 1121
8451 1122
8451 1123
8451 1124
8451 1125
8451 1126
8451 1127
8451 1128
8451 1129
8451 1130
8451 1131
8451 1132
8451 1133
8451 1134
8451 1135
8451 1136
8451 1137
8451 1138
8451 1139
8451 1140
8451 1141
8451 1142
8451 1143
8451 1144
8451 1145
8451 1146
8451 1147
8451 1148
8451 1149
8451 1150
8451 1151
8451 1152
8451 1153
8451 1154
8451 1155
8451 1156
8451 1157
8451 1158
8451 1159
8451 1160
8451 1161
8451 1162
8451 1163
8451 1164
8451 1165
8451 1166
8451 1167
8451 1168
8451 1169
8451 1170
8451 1171
8431 1001
8431 1002

4

С Т Р.
1
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.
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.
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ВЕСТНИК

2
Автогрейдерист
Автоелектромеханик
Автокранист
Автоматчик
Автомеханик
Автомонтьор
Автопилотчик
Автотенекеджия
Агрегатчик
Администратор на мрежи, операционни системи, цифрови АТЦ
Администратор на операционни системи и база данни
Акумулаторист
Алпинист
Анализатор на данни
Антенен механик
Артилерийски електротехник на кораб
Артилерийски радиометрист на кораб
Артилерист на кораб
Артилерист-радиометрист на кораб
Артилерист-разузнавач
Багерист
Баталер
Боцман-такелажник
Бояджия
Булдозерист
Водач на екскаватор
Водач на земекопна машина
Водач на служебно куче
Вододобивчик
Водолаз
Водолаз на кораб
Водолаз-разузнавач
Водопроводчик
Войник за отцепление
Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район
ВЧ механик
Геодезист-хидрограф
Готвач
Далекометрист
Двигателист
Дежурен в помпена станция
Дежурен по наблюдение
Дежурен радиотелеграфист
Деловодител
Деловодител-калкулант
Дешифратор
Дизелист
Диспечер
Диспечер-планшетист
Дозиметрист
Дърводелец
Електроосветител
Екскаваторчик
Експедитор
Електроагрегатчик
Електрогазозаварчик
Електроженист

БРОЙ 34
3
8431 1003
8431 1004
8431 1005
8431 1006
8431 1007
8431 1008
8431 1009
8431 1010
8431 1011
8431 1012
8431 1013
8431 1014
8431 1015
8431 1016
8431 1017
8431 1018
8431 1019
8431 1020
8431 1021
8431 1022
8431 1023
8431 1024
8431 1025
8431 1026
8431 1027
8431 1028
8431 1029
8431 1030
8431 1031
8431 1032
8431 1033
8431 1034
8431 1035
8431 1036
8431 1037
8431 1038
8431 1039
8431 1040
8431 1041
8431 1042
8431 1043
8431 1044
8431 1045
8431 1046
8431 1047
8431 1048
8431 1049
8431 1050
8431 1051
8431 1052
8431 1053
8431 1054
8431 1055
8431 1056
8431 1057
8431 1058
8431 1059

4

БРОЙ 34
1
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Електромеханик
Електромеханик на кораб
Електромеханик-акумулаторист
Електромеханик-дизелист
Електромеханошлосер
Електромонтьор
Електроосветител
Електротехник
Електротехник на кораб
Енергетик
Жироскопист
Заварчик
Завеждащ хранилище (за ...)
Зареждач
ЗАС телеграфен механик
ЗАС телеграфист
ЗАС телефонен механик
Звукометрист
Зидаро-мазач
Измерител
Изпитател
Изчислител
Изчислител-планшетист
Кабелен майстор
Кабелен механик
Кабелен механик - измерител
Кабелен монтажник
Кабелен монтьор
Кабелен телефонен майстор
Кабелист - монтажник
Картечар
Касиер
Катерист
Киномеханик
Кльонист - охранител
Книговезец
Книговодител
Ковач - електрогазоварчик
Командос - парашутист, парашутист
Компресорист
Компресорист, кранист
Контрольор на физико-химични процеси
Копист
Корабен електромонтьор
Корабен монтьор на артилерийска материална част
Корабен монтьор на двигатели с вътрешно горене
Корабен монтьор на корабни спомагателни механизми
Корпусник
Котелен машинист на кораб
Кранист
Куриер
Лаборант
Лаборант - анализатор
Лабораторист

С Т Р. 7 3
3
8431 1060
8431 1061
8431 1062
8431 1063
8431 1064
8431 1065
8431 1066
8431 1067
8431 1068
8431 1069
8431 1070
8431 1071
8431 1072
8431 1073
8431 1074
8431 1075
8431 1076
8431 1077
8431 1078
8431 1079
8431 1080
8431 1081
8431 1082
8431 1083
8431 1084
8431 1085
8431 1086
8431 1087
8431 1088
8431 1089
8431 1090
8431 1091
8431 1092
8431 1093
8431 1094
8431 1095
8431 1096
8431 1097
8431 1098
8431 1099
8431 1100
8431 1101
8431 1102
8431 1103
8431 1104
8431 1105
8431 1106
8431 1107
8431 1108
8431 1109
8431 1110
8431 1111
8431 1112
8431 1113

4

С Т Р.
1
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
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2
Линеен надзорник
Линеен строител
Магазинер
Майстор по ремонт на ...
Манипулант
Маскировчик
Машинен механик
Машинист на товарачна машина
Машинист - газотурбинист на кораб
Машинописец
Мерач
Мерач на лека картечница
Метеонаблюдател
Метеоролог
Механик
Механик-водач
Механик-регулировчик
Минен електротехник на кораб
Миньор
Младши електромеханик
Младши електротехник
Младши специалист по ...
Монтажник
Монтажник - планерист
Монтьор
Монтьор на артилерийска материална част
Монтьор на съдове с повишена опасност
Мостостроител
Мотокарист
Моторист
Моторист на електроагрегат
Моторист на кораб
Моторист на моторен набивач
Моторист на помпа за добиване на вода
Моторист на помпена станция
Наблюдател
Настройчик на РЛТ
Началник на директриса
Номер на разчет
Номер на ракетно-пускова установка
Номер от разчет
Огнехвъргач
Огняр
Озвучител
Оператор
Оператор EOD
Оператор на АКИПС
Оператор на кораб
Оператор на шифрова техника
Операционист
Осветител
Отчетник на шифрови документи

ВЕСТНИК

БРОЙ 34
3
8431 1114
8431 1115
8431 1116
8431 1117
8431 1118
8431 1119
8431 1120
8431 1121
8431 1122
8431 1123
8431 1124
8431 1125
8431 1126
8431 1127
8431 1128
8431 1129
8431 1130
8431 1131
8431 1132
8431 1133
8431 1134
8431 1135
8431 1136
8431 1137
8431 1138
8431 1139
8431 1140
8431 1141
8431 1142
8431 1143
8431 1144
8431 1145
8431 1146
8431 1147
8431 1148
8431 1149
8431 1150
8431 1151
8431 1152
8431 1153
8431 1154
8431 1155
8431 1156
8431 1157
8431 1158
8431 1159
8431 1160
8431 1161
8431 1162
8431 1163
8431 1164
8431 1165

4

БРОЙ 34
1
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Охранител
Палубен моряк
Печатар
Пиротехник
Писар
Планерист
Планшетист
Подавач (на данни)
Подносвач
Пожарникар
Полигончик
Помощник-готвач
Помощник-електротехник на кораб
Помощник механик-водач
Помощник-готвач
Помощник-готвач
Помощник-гранатометчик
Помощник-дежурен
Помощник-кранист
Помощник-машинист
Помощник-мерач
Помощник-мерач на картечница
Помощник-моторист на кораб
Помощник-оператор
Помощник-снабдител на кораб
Помощник-турбинист на кораб
Понтонер
Поставач
Преводач
Преден наблюдател - разузнавач
Приборист
Приемчик
Приемчик-експедитор
Проектант - картограф
Проектант - преводач
Прожекторист
Проучвател на хидрологичната обстановка
Проучвател на хидрометеорологичната обстановка
Пълнач
Пътен строител
Работник в кухня
Работник в склад
Радиомайстор
Радиометрист
Радиометрист на кораб
Радиометрист - наблюдател
Радиометрист - оператор
Радиомеханик
Радиомеханик на КВ радиостанция
Радиомеханик на ПАР
Радиомеханик на УКВ/ДЦВ радиостанция
Радиомонтьор

С Т Р. 7 5
3
8431 1166
8431 1167
8431 1168
8431 1169
8431 1170
8431 1171
8431 1172
8431 1173
8431 1174
8431 1175
8431 1176
8431 1177
8431 1178
8431 1179
8431 1180
8431 1181
8431 1182
8431 1183
8431 1184
8431 1185
8431 1186
8431 1187
8431 1188
8431 1189
8431 1190
8431 1191
8431 1192
8431 1193
8431 1194
8431 1195
8431 1196
8431 1197
8431 1198
8431 1199
8431 1200
8431 1201
8431 1202
8431 1203
8431 1204
8431 1205
8431 1206
8431 1207
8431 1208
8431 1209
8431 1210
8431 1211
8431 1212
8431 1213
8431 1214
8431 1215
8431 1216
8431 1217

4

С Т Р.
1
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
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ВЕСТНИК

2
Радионастройчик
Радиооператор
Радиоразузнавач
Радиоразузнавач - диспечер
Радиоразузнавач - пеленгаторчик
Радиорелеен механик
Радиорелейчик
Радиосондист - метeонаблюдател
Радиотелеграфен механик
Радиотелеграфист
Радиотелефонист
Радиотелефонист - планшетист
Разузнавач
Регулировчик
Рулеви
Рулеви - сигналчик на кораб
Санитар
Санитар - дезинфектор
Санитарен инструктор
Санитар - носач
Сапьор
Сапьор - мостостроител
Сапьор - разузнавач
Сигналчик
Сигналчик на кораб
Скатавач на парашути
Сондьор
Спасител
Стартьор
Стрелец - зенитчик
Стрелец - оператор
Строител
Строителен специалист
Стругар
Стругаро-фрезист
Стругаро-шлосеро-монтьор
Стругар-шлосер
Такелажник
Такелажник - прикачвач
Тапицер
Телеграфен механик
Телеграфист
Телефонен ЗАС механик
Телефонен механик
Телефонен техник
Телефонист
Техник по ремонт на АТТ
Техник по ремонт на въоръжение
Техник по ремонт на електроагрегати и генератори
Техник по ремонт на инженерната техника
Техник по ремонта на ...

БРОЙ 34
3
8431 1218
8431 1219
8431 1220
8431 1221
8431 1222
8431 1223
8431 1224
8431 1225
8431 1226
8431 1227
8431 1228
8431 1229
8431 1230
8431 1231
8431 1232
8431 1233
8431 1234
8431 1235
8431 1236
8431 1237
8431 1238
8431 1239
8431 1240
8431 1241
8431 1242
8431 1243
8431 1244
8431 1245
8431 1246
8431 1247
8431 1248
8431 1249
8431 1250
8431 1251
8431 1252
8431 1253
8431 1254
8431 1255
8431 1256
8431 1257
8431 1258
8431 1259
8431 1260
8431 1261
8431 1262
8431 1263
8431 1264
8431 1265
8431 1266
8431 1267
8431 1268

4
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269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
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2
Техник-лаборант
Товаро-разтоварач
Топогеодезист
Топогеодезист-изчислител
Торпеден електротехник на кораб
Торпедист на кораб
Тракторист
Трален миньор на кораб
Трюмен машинист на кораб
Трюмен моторист на кораб
Турбомашинист на кораб
Фадромист
Фелдегер
Физик-лаборант
Финишьор
Фортификатор
Фотограф
Фотолаборант
Хидроакустик на кораб
Хидроакустик-електротехник
Хидротехник
Химик
Химик - дегазатор
Химик - дозиметрист
Химик - котляр
Химик - лаборант
Химик - радиотелефонист
Химик - разузнавач
Химик - санитар
Хлебар-сладкар
Хлебопекар
Хронометрист
Чертожник
Чистач
Шлосер
Шофьор
Шофьор-автокранист
Шофьор-агрегатчик
Шофьор-акумулаторист
Шофьор-багерист
Шофьор-геодезист
Шофьор-кранист
Шофьор-оператор
Шофьор-радиотелеграфист
Шофьор-радиотелефонист
Шофьор-фортификатор
Шофьор-химик
Шофьор на БТР
Щурмански електротехник на кораб
Други длъжности
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3
8431 1269
8431 1270
8431 1271
8431 1272
8431 1273
8431 1274
8431 1275
8431 1276
8431 1277
8431 1278
8431 1279
8431 1280
8431 1281
8431 1282
8431 1283
8431 1284
8431 1285
8431 1286
8431 1287
8431 1288
8431 1289
8431 1290
8431 1291
8431 1292
8431 1293
8431 1294
8431 1295
8431 1296
8431 1297
8431 1298
8431 1299
8431 1300
8431 1301
8431 1302
8431 1303
8431 1304
8431 1305
8431 1306
8431 1307
8431 1308
8431 1309
8431 1310
8431 1311
8431 1312
8431 1313
8431 1314
8431 1315
8431 1316
8431 1317
8431 1318
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
I.
Структура на пълния цифров код на
длъжността:
– първа цифра – длъжностно ниво: 1. Длъжностно ниво „А“; 2. Длъжностно ниво „А1“;
3. Д л ъ ж нос т но н и во „ А 2“; 4. Д л ъ ж нос т но
ниво „Б“; 5. Длъжностно ниво „В“ – офицери;
6. Длъжностно ниво „В“ – офицерски кандидати;
7. Длъжностно ниво „В“ – сержанти (старшини);
8. Длъжностно ниво „В“ – войници (матроси);
- втора цифра – категория военнос л ужещи: 1 – офицери; 2 – офицерск и кандидати;
3 – сержанти (старшини); 4 – войници (матроси);
- трета цифра – военни звания:
за офицери: 0 – лейтенант; 1 – старши лейтенант; 2 – капитан (капитан-лейтенант); 3 – майор
(капитан ІІІ ранг); 4 – подполковник (капитан ІІ
ранг); 5 – полковник (капитан І ранг);
за офицерски кандидати: 1 – офицерски кандидат – 1-ви клас; 2 – офицерски кандидат – 2-ри
клас;
за сержанти (старшини): 1 – младши сержант
(старшина ІІ степен); 2 – сержант (старшина
І степен); 3 – старши сержант (главен старшина);
4 – старшина (мичман);
за войници (матрос и): 1 – р ед н и к (мат рос) – 1-ви клас; 2 – редник (матрос) – 2-ри клас;
3 – редник (матрос) – 3-ти клас; 4 – ефрейтор
(старши матрос) – 1-ви клас; 5 – ефрейтор (старши
матрос) – 2-ри клас;
- четвърта цифра – степен в обхвата на
военното звание: 1 – I степен; 2 – II степен;
3 – III степен; 4 – IV степен;
- пета цифра – минимално изискване за образователен ценз:
0 – основно образование;
1 – средно образование;
2 – средно образование и курс за професионална квалификация;
3 – средно образование и курс за професионална квалификация в сержантски (старшински)
професионален колеж;
4 – ОКС „бакалавър“ за младшите офицери
и за офицери със звание „майор“ (без кариерно
поле „командно“); ОКС „професионален бакалавър по….“ за ВМА;
5 – ОКС „магистър“ по гражданска специалност за кариерно поле „Професионално“;
6 – за кариерно поле „командно“ – ОКС „магистър“ от професионално направление „Военно
дело“; за кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“ – ОКС „магистър“
от професионално направление „Военно дело“
или ОКС „магистър“ по професионално направление „Национална сигурност“, придобита във
Военна академия;
7 – за кариерно поле „кома н д но“ – ОКС
„магистър“ от професионално направление „Военно дело“ и стратегически курс; за кариерни
полета „логистично и инженерно-техническо“,
„комуникационно-информационно“ и „административно“ – ОКС „магистър“ от професионално
направление „Военно дело“ и курс по мениджмънт
на отбраната или приравнени на тях курсове в
чужбина или ОКС „магистър“ по професионално
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направление „Национална сигурност“, придобита
във Военна академия, и курс по мениджмънт
на отбраната или приравнени на тях курсове в
чужбина;
8 – длъжност, изискваща хабилитация;
9 – образователна и научна степен „доктор“;
- цифри от 6 до 8 – пореден номер на длъжността в съответното длъжностно ниво и звание.
II. Кариерни полета и професионални области:
кариерни полета за старши офицери:
1 – командно; 2 – логистично и инженерно-техническо; 3 – комуникационно-информационно;
4 – административно; 5 – професионално;
професионални области за офицерски кандидати и сержанти (старшини): 1 – командна;
2 – логистична; 3 – техническа; 4 – административна; 5 – инструктурска; 6 – други.
III. Длъжностните нива са:
„А“ – длъжности за Щаба на отбраната,
общата и специализираната администрация;
„А1“ – длъжности за структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната��������
 �������
– Националната гвардейска част, Националния военноисторически музей и други структури, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет;
„А2“ – длъжности за структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната – Военномедицинската академия, Военната академия
и висшите военни училища;
„Б“ – длъжности за Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили, щаба за осигуряването и поддръжката;
„В“ – длъжности за военните формирования от Българската армия.
IV. Длъжностите, изискващи военно звание
„капитан“ („капитан-лейтенант“) – IV степен,
могат да се заемат от офицери, притежаващи
военно звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“.
V. Длъжностите, изискващи военно звание
„офицерски кандидат – 2-ри клас“ могат да се
заемат от офицерски кандидати, притежаващи
военно звание „офицерски кандидат – 1-ви клас“.
VI. Длъжностите, изискващи военно звание
„ефрейтор (старши матрос) – 2-ри клас“, могат да
се заемат от войници (матроси), притежаващи
военно звание „ефрейтор (старши матрос) – 1-ви
клас“.
VII. Длъжностите, изискващи военно звание
„редник (матрос) – 3-ти клас“, могат да се заемат
от войници
������������������������������������������
(матроси)�������������������������
, притежаващи военно звание „редник (матрос) – 1-ви клас“ или „редник
(матрос) – 2-ри клас“.
VIII. Длъжностите „Главен асистент“ и „Научен сътрудник I степен“, изискващи образователна
и научна степен „доктор“, могат да се заемат
от офицери, които притежават военно звание
„подполковник“ („капитан ����������������������
II��������������������
ранг“) и нямат придобита образователна и научна степен „доктор“
до придобиването є или до 31 декември 2015 г.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 14
от 20 април 2010 г.

за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна
агенция „Медицински одит“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на проверки на
лечебните заведения от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ („агенцията”).
(2) По реда на наредбата агенцията проверява
дейността на всички физически и юридически
лица, за които има данни, че осъществяват
дейност в нарушение на Закона за здравето и
на Закона за лечебните заведения.
Чл. 2. Целта на извършваните от агенцията
проверки е осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и защита правата на
пациентите.
Чл. 3. При извършване на проверките
служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се ръководят от принципите на
независимост, обективност, добросъвестност,
обоснованост и доказаност на констатациите.
Раздел II
Условия и ред за извършване на проверките
Чл. 4. Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ извършва планови и извънредни проверки
на лечебните заведения.
Чл. 5. (1) Плановите проверки могат да
бъдат общи и тематични.
(2) Плановите проверки се извършват по
шестмесечен план, утвърден от директора на
агенцията.
(3) Планът се изготвя въз основа на направен от агенцията анализ на дейността на
лечебните заведения.
(4) Планът съдържа наименованията на
лечебните заведения, които ще бъдат обект
на планови проверки през съответната година,
вида, предмета и времето на извършване на
проверките.
(5) Утвърденият план се публикува на официалната страница на агенцията в интернет
поне 30 дни преди началото на съответното
шестмесечие.
Чл. 6. (1) Извънредните проверки се извършват по преценка на изпълнителния директор
на агенцията без предварително уведомяване
на лечебното заведение.
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(2) Извънредни проверки могат да се провеждат по искане на министъра на здраве
опазването, по сигнали на граждани и други
заинтересовани лица и организации.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ може да се самосезира и да извършва
проверки при получена информация за здравни
неблагополучия и/или нарушения при извършване на лечебната дейност.
Чл. 7. (1) Проверките се извършват от
комисия в състав, определен със заповед на
изпълнителния директор на агенцията, а в
негово отсъствие – от заместник-директора
на агенцията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и
предметът, периодът на извършване на проверката, както и други обстоятелства, свързани с
провеждането є.
(3) В случаи на проверки, чийто предмет не
е сложен от фактическа страна и по преценка
на изпълнителния директор, агенцията може
да възложи извършване на проверка от един
служител на агенцията.
Чл. 8. В състава на комисиите по чл. 7,
ал. 1 могат да участват и служители от Министерството на здравеопазването и Регионалните
центрове по здравеопазване, предложени от
министъра на здравеопазването или от директора на съответния Регионален център по
здравеопазване.
Чл. 9. (1) В състава на комисиите по чл. 7,
ал. 1 могат да участват и национални консултанти, външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията.
(2) За нуждите на осъществяваната контролна дейност агенцията може да възлага на
национални консултанти, външни експерти и
медицински специалисти да изготвят писмени
становища по конкретен казус или по медицинска документация.
(3) За извършената дейност лицата по ал. 1
и 2 получават възнаграждения, чийто размер се
определя със заповед на директора на агенцията.
(4) Преди всяка проверка членовете на
комисията подписват декларация за липса на
конфликт на интереси. Образецът на декларацията се утвърждава от изпълнителния директор
на агенцията.
Чл. 10. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ може да участва в извършване на
съвместни проверки с Министерството на
здравеопазването, Изпълнителната агенция
по лекарствата, Изпълнителната агенция по
трансплантация, Регионалните центрове по
здравеопазване, Регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве,
Националната здравноосигурителна каса, както
и с други държавни органи.
Чл. 11. Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ е длъжна периодично да отправя покани
към представителните организации за защита
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правата на пациентите да участват със свои
представители като наблюдатели в извършваните от агенцията проверки.
Чл. 12. В рамките на извършвана проверка комисията по чл. 7 може да проследи пътя
на пациента, както и всеки отделен случай на
контакт между пациента и лечебното заведение.
Чл. 13. Проверките могат да се извършват
по всяко време в лечебните заведения при
спазване правата на пациентите.
Чл. 14. (1) Лицата, участващи в проверката,
са длъжни да опазват информацията, представ
ляваща служебна тайна, както всяка друга
защитена от закона тайна, и да не разгласяват
факти и обстоятелства, станали им известни
при или по повод изпълнението на техните
задължения.
(2) Лицата, участващи в проверките, подписват декларация за опазване на тайната и
за неразгласяване на факти и обстоятелства
по ал. 1.
Чл. 15. Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ има право да получава периодично и
при поискване информация от Националната
здравноосигурителна каса и нейните териториални структури, Националния център по
здравна информация и доброволните здравно
осигурителни дружества, която е необходима
за извършване от страна на агенцията на анализ за състоянието и тенденциите за развитие
на здравноосигурителната система, здравното
състояние на населението и други въпроси,
свързани с него.
Чл. 16. (1) За резултатите от всяка извършена
проверка се съставя констативен протокол в
срок до 5 дни.
(2) Констативният протокол съдържа обект
на проверката, факти и обстоятелства, установени при извършването на проверката, констатирани нарушения, ако има такива, други
обстоятелства, свързани с проверката, както
и препоръки към лечебното заведение при
необходимост.
(3) Констативният протокол се изготвя в два
екземпляра – по един за лечебното заведение
и за агенцията.
(4) Констативният протокол се подписва
от лицата, включени в комисията по чл. 7,
ал. 1, съответно – от лицето по чл. 7, ал. 3, и
се връчва на директора, съответно управителя
на лечебното заведение, в срок до 3 дни от
изготвянето му.
(5) Отказът на лицето да приеме протокола се
удостоверява с подписа поне на един свидетел,
като в протокола се отбелязват трите имена,
ЕГН и адресът му. В този случай протоколът
се смята за връчен на лечебното заведение.
(6) Констативният протокол се връчва на
директора, съответно на управителя на лечебното заведение, от лице, включено в комисията
по чл. 7, ал. 1, или от длъжностно лице на
съответния Регионален център по здравеопаз-
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ване по седалището на лечебното заведение.
Констативният протокол може да се изпрати
на лечебното заведение по пощата с обратна
разписка.
Чл. 17. В случай че в хода на извършваната
проверка се установи административно нарушение, оправомощените длъжностни лица съставят
актове за установяване на административни
нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 18. (1) Комисията представя доклад
до директора на агенцията за резултатите от
извършената проверка в срок до 5 дни от приключване дейността на комисията.
(2) В доклада комисията може да прави
предложения за промени в утвърдените медицински стандарти с цел осигуряване на по-високо
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита правата на пациентите.
(3) В случаите, когато проверката е започнала
по сигнал на граждани или други заинтересовани
лица, директорът на агенцията ги уведомява
за резултатите от проверката в 30-дневен срок
от нейното приключване.
Раздел III
Сезиране на компетентни органи за констатирани нарушения
Чл. 19. (1) В зависимост от вида и характера
на констатираните нарушения по време на извършените проверки директорът на агенцията
прави мотивирани предложения до:
1. министъра на здравеопазването – за отнемане на разрешения за лечебна дейност на
лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6
и 7 от Закона за лечебните заведения, които
нарушават правата на пациента и не спазват
утвърдените медицински стандарти;
2. министъра на здравеопазването – за
налагане на административни наказания и
прилагане на принудителни административни
мерки в рамките на неговата компетентност;
3. директора на Регионалния център по
здравеопазване – за заличаване от регистъра
на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от
Закона за лечебните заведения;
4. съответния министър – за налагане на
дисциплинарно наказание на директора на
лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения;
5. ръководителя на лечебното заведение – за
налагане на дисциплинарни наказания на съответните работници и служители.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага
копие от констативния протокол от извършената проверка, както и други материали при
необходимост.
(3) Лицата по ал. 1, до които е направено
предложението, са длъжни в 30-дневен срок да
уведомят директора на агенцията за предприетите от тях мерки.
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Чл. 20. При наличие на данни за престъпление директорът на агенцията изпраща
всички материали от извършената проверка
на прокуратурата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В срок до 15 май 2010 г. директорът
на агенцията утвърждава план на проверките
на лечебните заведения до края на 2010 г.
(2) Утвърденият план по ал. 1 се публикува на
официалната страница на агенцията в интернет.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 116в, ал. 3 от Закона за здравето.
За министър: Т. Костадинова
3630

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2010 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
(ДВ, бр. 14 от 2010 г.)
Параграф единствен. В чл. 6, ал. 4 т. 2 се
изменя така:
„2. при предаване за клане на телетата по
ал. 1, т. 2 в кланица – ветеринарномедицинско
свидетелство по чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за
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ветеринарномедицинската дейност и документ,
издаден от кланицата, който съдържа:
а) живото или кланичното тегло на телето
и номера на неговата ушна марка;
б) идентификационен номер на кланицата;
в) подпис и печат.“
Министър: М. Найденов
3615

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2010 г.
за условията за допустимост за подпомагане
на земеделските парцели по схеми за плащане
на площ и за общите и регионални критерии
за постоянни пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г. )
Параграф единствен. В чл. 14 ал. 5 се изменя така:
„(5) Като слабопродуктивни пасища се класифицират постоянни пасища, включително
ливади и мери, върху почви от 8-а, 9-а или
10-а категория, които обикновено не са обект
на наторяване, култивация, презасяване или
дренаж и обикновено могат да се използват за
екстензивна паша и не се косят или се косят
по екстензивен начин. Екстензивна е пашата
до 1 животинска единица на хектар.“
За министър: Цв. Димитров
3731
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-279
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 23,
ал. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Закона за
подземните богатства и констатирани нарушения
при провеждането на процедурата, изразяващи
се в допускане до участие на кандидати, които
не отговарят на императивните изисквания на
Закона за подземните богатства и конкурсната
документация, нареждам:
1. Прекратявам конкурсната процедура за избор
на титуляр на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в перспективна площ „Стояновото“ с размер 1 кв.км,
разположена в землищата на с. Свобода и с. Малко
Тръново, община Чирпан, област Стара Загора,
открита със Заповед № РД-16-344 от 1.ІV.2009 г.
на министъра на икономиката и енергетиката.
2. Отменям Заповед № РД-16-344 от 1.ІV.2009 г.
на министъра на икономиката и енергетиката за
откриване на конкурсна процедура за избор на
титуляр на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
в перспективна площ „Стояновото“ с размер
1 кв.км, разположена в землищата на с. Свобода и
с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара
Загора, и Заповед № РД-16-363 от 3.ІV.2009 г. на
министъра на икономиката и енергетиката за
назначаване на конкурсна комисия за избор на
титуляр на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в перспективна площ „Стояновото“ с размер 1 кв.км,
разположена в землищата на с. Свобода и с. Малко
Тръново, община Чирпан, област Стара Загора.
3. Да бъдат възстановени депозитите на участ
ниците в конкурса след влизането в сила на тази
заповед.
4. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Мая Христова, заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Заповедта подлежи на обжалване по съдебен ред в едномесечен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ на основание чл. 179 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: Тр. Трайков
3684

ЗАПОВЕД № РД-321
от 29 март 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие, поради
лошо състояние, без признаци на вегетация:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво
Топола-бяла (Populus alba), попадащо в група от
общо 7 полски бряста и 3 бели тополи, обявени
за вековни със Заповед № 19 от 8.І.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведени
в Държавния регистър под № 1241, намиращи се
в имот – общинска собственост – Парк за отдих
и култура на гр. Добрич в местността Гаази баба.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3616

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-557
от 23 април 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба, вх.
№ 94-Г-55 от 21.ІV.2010 г. от Георги Събев Събев
да бъде извършена промяна на служебния телефон изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно телефона на
синдика Георги Събев Събев, като вместо „02/953
17 67“ се чете „02/980 04 12, факс 02/980 04 13“.
3636

За министър: Хр. Ангелов

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 21 април 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и Решение № 41, прието с протокол
№ 4 от 24.ІІІ.2010 г. на Общинския съвет – с. Трън,
Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърджава промяна
в персоналния състав на местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Трън, област
Перник (ДВ, бр. 24 от 2008 г.), като освобождава
Борис Григоров Нонев – председател на местната комисия, и утвърждава Станислава Асенова
Алексиева за нов председател на същата.
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Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
3635

Председател: М. Тотева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 288
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 9 от заседание, проведено на 9.ІІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 89
от 23.ІІ.2010 г., издаден от изпитвателна лаборатория „Несмашинженеринг“ – ЕООД, София,
удостоверяващ, че предлаганата на пазара: детска
пола с пайети, в различни цветове с бяла мрежа,
размер L, предназначена за деца до 2-годишна
възраст, и етикет с информация на български
език: произход: Китай, състав: памук 65 %, полиестер 35 %, не съответства на изискванията
за безопасност съгласно БДС EN 71-1 по показатели: „Изпитване на опън“ – при прилагане на
сила, по-малка от изискващата се 50 N ± 2 N,
се отделя от повърхността пайета; „Цилиндър
за малки части“ – пайетите са с диаметър 6 mm
и влизат свободно в цилиндъра за малки части.
Потенциалният риск за малкото дете е задавяне
и задушаване при евентуално поглъщане на отделените елементи (пайети),поради което нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детска пола
с пайети, в различни цветове с бяла мрежа, размер
L, предназначена за деца до 2-годишна възраст, и
етикет с информация на български език: произход:
Китай, състав: памук 65 %, полиестер 35 %, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока 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 стоката съдържа.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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.
3637

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 326
от 23 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята 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 № 10
от заседание, проведено на 16.ІІІ.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол
№ 17382 от 23.ІІ.2010 г., издаден от ИЦ „Глобал
Тест“, и експертно заключение от 23.ІІ.2010 г.,
удостоверяващи, че детски анцуг „Kai Xiang“
Kid’s, № F9029, предназначен за деца над 7 години,
състав: 100 % памук, произход Китай, горната
част има качулка с текстилни връзки и с метални
накрайници, а долната част от комплекта е с
функционална, пристягаща, текстилна връзка
с метални накрайници в областта на талията,
на лицевата страна на горната част има надпис
„Miss Sance“ Children Action и изображение на
коте, а на гърба „Miss Sance“ Action и изображение на коте с украсителни елементи – мъниста,
размери: 8 и 10, не съответства на изискванията
за безопасност съгласно БДС EN 14682 поради
това, че: свободните краища на връзките на
качулката и на талията са завързани на възел и
не са обезопасени спрямо разнищване, стоперите
в областта на качулката и в областта на талията
са използвани при връзки със свободни краища
(стоперите трябва да бъдат използвани само за
връзки без свободни краища или за декоративни
шнурове), връзките на качулката са със свободни
краища (връзките не трябва да имат свободни
краища); размер: 6 от детски анцуг „Kai Xiang“
Kid’s, № F9029 не съответства на изискванията
на стандарт БДС EN 14682, т. 3.2.1. „Облеклата,
предназначени за малки деца, не трябва да бъдат
проектирани, изработени или снабдени с връзки,
функционални шнурове или декоративни шнурове в качулката или областта на врата“ (за деца
до 7 години), поради наличие на функционални
шнурове в качулката и съществува опасност от
удушаване на детето нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски анцуг
„Kai Xiang“ Kid’s, № F9029, състав: 100 % памук,
размери: 6, 8 и 10, произход Китай, горната част
има качулка с текстилни връзки и с метални
накрайници, а долната част от комплекта е с
функционална, пристягаща, текстилна връзка с
метални накрайници в областта на талията, на
лицевата страна на горната част има надпис: „Miss
Sance“ Children Action и изображение на коте, а
на гърба „Miss Sance“ Action и изображение на
коте с украсителни елементи – мъниста, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока 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 стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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.
3639

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 327
от 23 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 10 от заседание,
проведено на 16.ІІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 АПК,
протокол от изпитване № 01-3883-К от 26.ІІ.2010 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“, удостоверяващ, че
детска проходилка „Bertoni“, модел: BW-4, арт.
№ 822, баркод: 3 800678 908229, и модел: BW-3, арт.
№ 821 с етикет, съдържащ следната информация
на български език: произход: Китай, производител: „Bertoni“, знак СЕ, състав на седалката:
100 % полиестер, проходилките са пластмасови,
с текстилни седалки и метална конструкция на
сгъване, разликата между двата модела се състои
в липсата на музикална играчка при модел BW-3
и в различните картинки, стоката не съответства
на изискванията за безопасност съгласно БДС EN
1273 по показатели: „Динамична якост“, „Ръбове,
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ъгли и стърчащи елементи“, „Височина на седалката“, така проектираната детската проходилка
представлява потенциален риск от нараняване за
малки деца, поради това, че седалката се разрушава, има ръбове с радиус на закръгление по-малък
от 2 mm, височината на седалката в най-ниската
є позиция не трябва да бъде по-малка от 180 mm,
а при провеждане на изпитването е установено,
че тя е 130 mm, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стока,
предназначена за деца, а именно детска проходилка „Bertoni“, модел: BW-4, арт. № 822, баркод: 3 800678 908229, и модел: BW-3, арт. № 821,
с етикет, съдържащ следната информация на
български език: произход: Китай, производител:
„Bertoni“, вносител: „Дидис“ – ООД, Шумен, знак
СЕ, състав на седалката: 100 % полиестер, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока 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 стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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.
3638

Председател: Д. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1020
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 239 от 15.V.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.VI.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
(незавършено строителство) с прилежащ терен
(УПИ), с. Кубратово, кв. 22, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Нови Искър“,
заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална цена – 95 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.VI.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3550

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1031
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 773 от 26.VІІ.2007 г., изм.
с Решение № 135 от 26.ІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с поземлен имот № 3406, с. Бистрица, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно със съответното право на собственост
върху поземлен имот.
2. Начална цена – 42 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3551

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1155
от 16 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 717 от 19.ХІ.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.VІ.2010 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на пакет от
1400 обикновени безналични поименни акции,
общинска собственост, представляващи 1,085 %
от капитала на „БКС Средец“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 60 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча
6, в срок до 16 ч. на 28.V.2010 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банковата сметка на СОАП № BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация – 600 лв. с включен ДДС в размер 20 %, платима в брой в сградата на Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. I,
стая 4, в срок до 16 ч. на 27.V.2010 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето на следните документи:
8.1. По отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице.
8.2. По отношение на юридическите лица:
– документ за самоличност на представляващия дружеството или на упълномощеното от
него лице;
– оригинал или нотариално заверено копие
на документ за актуално правно състояние на
юридическото лице с дата на издаване не порано от три месеца от датата на закупуване на
тръжната документация;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП
по ЗПСК и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
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име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 31.V.2010 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик
в деловодството на СОАП – стая № 2.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3552

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 542
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Подземен електропровод – 20 kV за захранване на
ПИ 77390.11.85, ПИ 77390.11.89, ПИ 77390.15.128“
по кадастралната карта на с. Храброво, община
Балчик.
3567

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 543
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Външно
електрозахранване на ПИ 39459.29.618“ – първи
етап, подобект: „Основно и резервно захранване
20 kV“ по кадастралната карта на с. Кранево,
община Балчик.
3568

Председател: Ст. Павлов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-2
от 21 април 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 25 от
22.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение-протокол № 32 от 13.ІV.2010 г. Надзорният съвет на агенцията реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16,30 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен
търг с явно наддаване за продажба на общински
нежилищен имот – подблоково помещение, ж.к.
Меден рудник, Зона „В“, бл. 84 II, вх. Д-Е, Бургас, със застроена площ 30,10 кв.м и сутерен със
застроена площ 9,73 кв.м с начална тръжна цена
в размер 36 200 лв., стъпка на наддаване 500 лв.
и депозит за участие 3620 лв.
2. Тръжната документация се закупува в агенцията, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 13-ия ден
вкл. от датата на обнародването на решението в
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„Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в
брой в касата на агенцията. Физическите лица
закупуват лично или с нотариално заверено
пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако се закупува
чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 3620 лв. да се
внесе по банков път до 15-ия ден вкл. от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ по IBAN сметка на агенцията № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC код на „Общинска
банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни до 15-ия
ден вкл. от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ след представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден вкл. от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
3605

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 892
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 846 от 18.III.2010 г. във връзка с Решение № 820
от 18.II.2010 г. и извършено вписване в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Допуска поправка в наименованието на обекта, по отношение на който с Решение № 846 от
18.III.2010 г. е открита процедура за приватизация,
като същото да се чете: „... открива процедура
за приватизация на обособена част от „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново, представляваща офисни помещения, разположени на ет. 1,
административна сграда, с идентификатор на
самостоятелния обект в сградата 10447.502.189.2.3
съгласно КККР на Велико Търново, със ЗП 172,90
кв. м и с отстъпено право на строеж, която сграда
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е построена в поземлен имот с идентификатор
№ 10447.502.189 и е с административен адрес ул.
Никола Габровски 78, Велико Търново.“
2. Приема начална цена в размер 206 660 лв.
за продажба на обособена част от „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново, представляваща офисни помещения, разположени на ет. 1,
административна сграда, с идентификатор на
самостоятелен обект в сградата 10447.502.189.2.3
съгласно КККР на Велико Търново, със ЗП 172,90
кв. м и с отстъпено право на строеж, която сграда
е построена в поземлен имот с идентификатор
№ 10447.502.189 и е с административен адрес ул.
Никола Габровски 78, Велико Търново. Сделката
е освободена от ДДС.
3. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на посочения обект търг
с явно наддаване при стъпка в размер 20 600 лв.
над определената начална цена.
4. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
5. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща в офиса на „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, в сградата
на общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224
7614 52 на Общинската агенция за приватизация,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419
на общината след представяне на документ за
извършено плащане.
6. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите да внесат депозит в размер
65 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF.
7. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,
представляваща разликата между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
8. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
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9. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
за обекта да се проведе 14 дни след датата на
търга при същите условия.
3640

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 894
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2010 г. и открива процедура за приватизация на
една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина
17 717 м, представляваща част от обща подземна
телекомуникационна мрежа на територията на
Велико Търново, изпълнена въз основа на разрешения за строеж № 338 от 29.V.2007 г., № 330
от 23.V.2008 г., № 482 от 21.VII.2008 г., № 206 от
29.IV.2009 г. и № 488 от 29.IX.2009 г. на главния
архитект на града, заедно с право на ползване
на сервитутна ивица на изградената мрежа върху
общинска земя – собственост на община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с посочения дълготраен актив, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка по установения от закона ред и приетите
решения от общинския съвет.
3641

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 895
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с решения № 1346 от 19.IV.2007 г. и
№ 514 дш 19.III.2009 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетите с Решение
№ 514 от 19.III.2009 г. начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с.
Пчелище – община Велико Търново, и определя
за същите нови начални цени, както следва: незастроен урегулиран поземлен имот I, отреден
„За обществено обслужване“ от кв. 45 с площ
1658 кв. м – 8175 лв. (без ДДС); незастроен урегулиран поземлен имот III „За обществено обслужване“ от кв. 45 с площ 1397 кв. м – 6300 лв.
(без ДДС); незастроен у регулиран поземлен
имот IV „За обществено обслужване“ от кв. 45 с
площ 1500 кв.м – 8325 лв. (без ДДС); незастроен
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урегулиран поземлен имот V „За обществено обслужване“ от кв. 45 с площ 1635 кв. м – 8625 лв.
(без ДДС); незастроен урегулиран поземлен имот
VI „За обществено обслужване“ от кв. 45 с площ
1500 кв. м – 13 575 лв. (без ДДС); незастроен
урегулиран поземлен имот VII „За обществено
обслужване“ от кв. 45 с площ 1623 кв.м – 15 975 лв.
(без ДДС); незастроен урегулиран поземлен имот
VIII „За обществено обслужване“ от кв. 45 с площ
2362 кв. м – 19 200 лв. (без ДДС); урегулиран
поземлен имот IX „За обществено обслужване“
от кв. 45 с площ 3432 кв. м заедно с построена в
него сграда (бивше училище с две пристройки с
РЗП 1534,19 кв. м) – 77 625 лв. (без ДДС). Сделките се облагат с ДДС.
2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе
търг с явно наддаване със стъпка, както следва за:
незастроен урегулиран поземлен имот I, отреден
„За обществено обслужване“ от кв. 45 – 800 лв.;
незастроен урегулиран поземлен имот III „За
обществено обслужване“ от кв. 45 – 600 лв.;
незастроен урегулиран поземлен имот IV „За
обществено обслужване“ от кв. 45 – 800 лв.; незастроен урегулиран поземлен имот V „За обществено обслужване“ от кв. 45 – 850 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VI „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 1300 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VII „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 1500 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VIII „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 1900 лв.; урегулиран
поземлен имот IX „За обществено обслужване“
от кв. 45 заедно с построена в него срада (бивше
училище с две пристройки) – 7700 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търа – 28 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на посочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, в сградата на общината
по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC
код SOMB BGSF. Тръжната документация да се
получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит, както следва, за: незастроен
урегулиран поземлен имот I, отреден „За обществено обслужване“ от кв. 45 – 3400 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот III „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 2500 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот IV „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 3500 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот V „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 3600 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VI „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 5000 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VII „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 5500 лв.; незастроен
урегулиран поземлен имот VIII „За обществено
обслужване“ от кв. 45 – 6500 лв.; урегулиран
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поземлен имот IX „За обществено обслужване“
от кв. 45 заедно с построена в него сграда (бивше
училище с две пристройки) – 27 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект
да се извърши в 30-дневен срок от датата на
решението за определяне на купувач.
При заявено желание от страна на купувача
плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска – не по-малка от
30 на сто от определената цена; издължаване
на остатъка в срок до 24 месеца считано от датата на сключване на договора на равни 3- или
6-месечни вноски; при закъснение от графика за
плащане върху неиздължената част започва да
се начислява законна лихва (ОЛП плюс 10); при
забава с повече от 30 дни продавачът има право
едностранно да прекрати договора, без да дължи връщане на получените суми; за периода до
окончателното изплащане имотът се ипотекира
в полза на продавача.
Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и
представляваща разликата между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на
документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
за непродадените обекти да се проведе 14 дни
след датата на търга при същите условия.
3642

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 896
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с решения № 1346 от 19.IV.2007 г. и № 513
от 19.III.2009 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетите с Решение
№ 513 от 19.III.2009 г. начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти в с. Войнежа и
определя за същите нови начални цени, както
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следва: незастроен урегулиран поземлен имот
I „За обществено обслужване“ от кв. 4 с площ
2786 кв. м – 8358 лв. (без ДДС); урегулиран поземлен имот II „За обществено обслужване“ от
кв. 4 с площ 2786 кв. м заедно с построена в него
сграда (бивша тоалетна) с площ 52 кв.м – 8903 лв.
(без ДДС); урегулиран поземлен имот IV „За
обществено обслужване“ от кв. 4 с площ 2588
кв. м заедно с построена в него сграда (бивше
училище) с РЗП 1004 кв. м – 44 235 лв. (без ДДС).
Сделките се облагат с ДДС.
2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг
с явно наддаване при стъпка на наддаване, както
следва: незастроен урегулиран поземлен имот I
„За обществено обслужване“ от кв. 4 – 800 лв.;
урегулиран поземлен имот II „За обществено
обслужване“ от кв. 4 заедно с построена в него
сграда (бивша тоалетна) – 850 лв.; урегулиран
поземлен имот IV „За обществено обслужване“
от кв. 4 заедно с построена в него сграда (бивше
училище) – 4400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на посочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, в сградата на общината
по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC
код SOMB BGSF. Тръжната документация да се
получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит, както следва: незастроен
урегулиран поземлен имот I „За обществено
обслужване“ от кв. 4 – 2900 лв.; у регулиран
поземлен имот II „За обществено обслужване“
от кв. 4 заедно с построена в него сграда (бивша тоалетна) – 3000 лв.; урегулиран поземлен
имот IV „За обществено обслужване“ от кв. 4
заедно с построена в него сграда (бивше училище) – 15 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизаця при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на всеки отделен
обект да се извърши в 30-дневен срок от датата
на решението за определяне на купувач.
При заявено желание от страна на купувача
плащането може да бъде разсрочено при следните
условия: начална вноска, не по-малка от 30 на сто
от определената цена; издължаване на остатъка – в
срок до 24 месеца считано от датата на сключване
на договора на равни 3- или 6-месечни вноски;
при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна
лихва (ОЛП плюс 10); при забава с повече от 30
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дни продавачът има право едностранно да прекрати
договора, без да дължи връщане на получените
суми; за периода до окончателното изплащане
имотът се ипотекира в полза на продавача.
Дължимата сума, представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на
документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
за непродадените обекти да се проведе 14 дни
след датата на търга при същите условия.
3643

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 897
от 22 април 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 845 от
18.III.2010 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Допълва т. 6 от Решение № 847 от 18.III.2010 г.
относно начина за плащане за „Пиено“ – ЕООД,
Лясковец, със следния текст: „При заявено желание от купувача се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, на равни 3- или 6-месечни вноски по
договореност с купувача; собствеността върху
дяловете се прехвърля след окончателното изплащане на цената.“
3644

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 758
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструкту ра за обект „За
елементи на техническата инфраструктура (водопровод и канализация), захранващи поземлен
имот № 011027, местност Беж бунар в земли
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щето на Карлово, преминаващо през поземлен
имот № 000085 – полски път, публична общинска
собственост, в землището на Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3569

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 760
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 124, ал. 3 ЗУТ, Общинският съвет – Карлово, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на кабелно захранване – средно напрежение, за
обект „Жилищно строителство и производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори в
УПИ 000868, местност с. В. Левски, землище
с. Васил Левск и, преминаващо през имоти
№ 000870 – частна собственост на Мария Василева Велева, № 000871 – собственост на „М
и С Стройинженеринг“ – ООД, за който има
договор за учредяване право на преминаване
през чужд имот и през имот № 000833 – полски
път – публична общинска собственост, в землище
с. Васил Левски.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3570

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 761
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Карлово, одобрява проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените ел. и В и К
схеми за захранване на ПИ 054027, местност с.
В. Левски от КВС на с. Васил Левски във връзка
с промяна предназначението на земята. Проекът
предвижда за ПИ 055024 да се образуват два
нови урегулирани поземлени имота
I-055024
ресторант, магазини и офиси, и II – 055024,
ресторант, магазини, офиси и жилищно строителство, в местността с. В. Левски, землище с.
Васил Левски, и застрояване в тях при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3571

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 762
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на ПИ 259014 от КВС на гр. Клисура. Проектът
предвижда за ПИ 259014 да се образува УПИ
259014 – фотоволтаични системи в местността
Каменидица, гр. Клисура, и застрояване в него
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3645

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 25
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
1. Одобрява:
1.1. подробен устройствен план – план за регулация на гр. Правец, фаза окончателен проект,
в обхват на кв. 74, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 117, 118,
119, 160, 161, 162, 171, 172, 173 и 174, изработен по:
1.1.1. общите правила на ЗУТ;
1.1.2. по реда на чл. 16 ЗУТ за територия с
неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация; с него
се определят:
– обектите на публичната собственост на
общината (озеленени площи за широко обществено ползване, улици, булеварди и други обекти
на техническата и социалната инфраструктура в
обхвата на плана);
– процентът за редукция на площта на имотите;
– равностоен урегулиран имот (имоти) за
всеки собственик;
1.2. териториално-устройствена схема за определяне на хигиенно-защитните зони;
1.3. приложени план-схеми и таблици с площи.
2. Приема решение на комисията по чл. 210
ЗУТ за стойността на имотите преди урегулирането им на пазарната стойност на урегулираните
поземлени имоти, образувани с проектоплан
на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Правец, фаза окончателен проект
в обхват на кварталите, изработени по реда на
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Правец пред Административния съд – Софияобласт.
3646

Председател: Н. Ненчев
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 644
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 3 и чл. 59, ал. 1 ЗК и чл. 88, ал. 1 ППЗК Общинският съвет – Свиленград, реши:
I. Определя за концесионер на обект: ПОС,
представляващ имот № 000317 по КВС на землището на с. Студена, ЕКАТТЕ 70055, община
Свиленград, НТП – водоем в местността Баева
кория, актуван с АПОС № 50 от 23.VІІІ.1999 г.,
издаден от кмета на община Свиленград, Димитър
Димитров с адрес: Свиленград, ул. Хр. Шишманов
18, съгласно условията за откриване на процедурата за концесия, определени с Решение № 389
от 30.ІV.2009 г., изменено с Решение № 558 от
26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Свиленград.
II. Определя допълнителни условия на концесията, права и задължения на страните, съответстващи на предложената оферта на Димитър
Димитров извън определените или определените в
граници с Решение № 389 от 30.ІV.2009 г., изменено
с Решение № 558 от 26.ХІ.2009 г. на Общинския
съвет – Свиленград, както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане – 2000 лв.
2. Размер на инвестиции съгласно обвързващото предложение за целия период на концесията – 90 400 лв. без ДДС.
3. Разкриване на работни места – 4.
4. Обвързващото предложение включва:
4.1. Инвестиции за първите 5 години от срока
на концесия в размер 63 400 лв. без ДДС.
4.2. Инвестиции в размер 27 000 лв. без ДДС
за периода след петата година от срока на концесията.
5. График за реализиране на инвестиционната
програма – 20 години. Инвестиционно предложение на участника:
а) през първата година – инвестиция в размер
9000 лв.;
б) през втората година – инвестиция в размер
9400 лв.;
в) през третата година – наемане на допълнителен персонал и инвестиране 12 000 лв.;
г) през четвъртата година – инвестиции в
размер 13 000 лв.;
д) през петата година – 20 000 лв.;
е) след петата година – инвестиции в размер
27 000 лв. до края на срока на концесията.
6. Други дейности от инвестиционната програма:
6.1. Ремонт на канала за отвеждане на високите води.
6.2. Ремонт на съоръжението – отнемане на
част от сечението на канала за предотвратяване
на преливане.
6.3. Надграждане на короната до кота 242,20 м.
6.4. Зарибяване на водоема с 9700 сладководни
риби – шаран и др., подходящи за този водоем.
7. Социална програма – откриване на 4 работни места.
III. Упълномощава кмета на община Свиленград на основание чл. 18, ал. 4 от Закона за
концесиите в тримесечен срок от влизането в
сила на решението на концедента за определяне
на концесионер да сключи договор за концесия
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с новоучредено търговско дружество, в което
Димитър Димитров от Свиленград, ул. Христо
Шишманов 18, е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен
търговец съгласно Решение № 389 от 30.ІV.2009 г.,
изменено с Решение № 558 от 26.ХІ.2009 г. на
Общинския съвет – Свиленград, и допълнителните условия като права и задължения, описани
в т. II от това решение, както и обвързващото
предложение и офертата на участника, които са
неразделна част от решението.
3572

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 021
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Севлиево, именува селищното образувание в местността Крушевски
баир в землището на гр. Севлиево на селищно
образувание Хоталич. На основание чл. 35, ал. 2
ЗАТУРБ решението влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.
3648

Председател: Хр. Лалев

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1121
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 20 на
експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 4 от 24.ІІ.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява
ПУП за създаване на устройствена основа за
складова база в имот № 175005 в землището на
с. Калипетрово.
3649

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1122
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 34 на
експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 4 от 24.ІІ.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява ПУП
за създаване на устройствена основа за изграждане
на базова станция в поземлен имот № 001088 в
землището на с. Сребърна, община Силистра.
3650

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 880
от 26 март 2010 г.
На основание ч. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен
план – обект на техническата инфраструктура, извън
границите на населените места в обхват на масиви
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14, 15 и 16, м. Соленки, землище гр. Созопол, област Бургас, с който се обособява план за улична
регулация на: улица с осови точки 246-247-248 с
ширина 8,00 м (6,50 м ширина на уличното платно
и тротоар едностранно от 1,50 м); улица с осови
точки 248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258259-260-261-262-263-264-265 с ширина 8,00 м (5,00 м
ширина на уличното платно и тротоари двустранно
по 1,50 м); улица с осови точки 265-281-270-271-272273-274-275-276-277-278-279-368-225 с ширина 8,00 м
(5,00 м ширина на уличното платно и тротоари
двустранно по 1,50 м); улица с осови точки 246229-228-227-226-368-225-224 с ширина 8,00 м (5,00 м
ширина на уличното платно и тротоари двустранно
по 1,50 м); улица с осови точки 224-230-231-232-233234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-320321-322-177-176-175-323 с ширина 8,00 м (5,00 м ширина
на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50
м); улица с осови точки 323-174-173-172-198-171-170169-168-167-166 с ширина 8,00 м (5,00 м ширина на
уличното платно и тротоари двустранно по 1,50
м); улица с осови точки 323-324-325-326-327-328329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367 с
ширина 9,00 м (6,00 м ширина на уличното платно
и тротоари двустранно по 1,50 м), завършваща с
уширение в имоти № 16003 и 16032.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
3573

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 881
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110 ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници, и с която се обособява нова улична регулация с трасе,
предвидено да премине в поземлени имоти, както
следва: о.т.212-213-214-215-216-217-218-219-220-221222-223-224-225-226-227-228-229-230-189-188-187, с
ширина 9 м, като промяната засяга неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 81178.6.135 по
КК, местност Аклади, землище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
3607

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 883
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници, с която се обособява нова улична регулация с трасе,
предвидено да премине в поземлени имоти, както
следва: о.т. 4-5-6-7-45-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5859-60-61-62-150-149-148-147-146-145-144-143-142-141125-109-100-98-97-96-95-94-92-91-89, с ширина 8 м,
като промяната засяга неурегулиран поземлен
имот с № 036074, местност Външната чешма,
землище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Созопол до А дминистративния
съд – Бургас.
3608

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 884
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници, и с която се обособява нова улична регулация с трасе,
предвидено да премине в поземлени имоти, както
следва: о. т. 466-467-468-469-470-471-472-473-474475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-518517-516-517-516-515-514-513-512-511-510-509-508-507506-505-504-503-502-501-500-499-498-497-519-520521-522-523-524-525-526-527-528 с ширина 9 м (6 м
улично платно и 1,50 м тротоар двустранно) и
завършваща с обръщало в ПИ 81178.19.98, като
промяната засяга неурегулиран поземлен имот
с № 81178.19.98 по влязла в сила КК, местност
Ябълката, землище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
3609

Председател: Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 887
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници в м.
Аклади, землище на гр. Черноморец, и с който
се обособяват планове за нова улична регулация:
улична регулация с о.т. 189-190-191-192-193-194-195196-197-198-199-94 с широчина 9 м (6 м широчина
на уличното платно и тротоари двустранно по
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1,50 м) и улична регулация с о.т. 94-95-96 с широчина 8 м (6 м широчина на уличното платно
и тротоари двустранно по 1 м).
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател: Кр. Германова
3610
РЕШЕНИЕ № 890
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници, с която се обособява нова улична регулация с трасе,
предвидено да премине в поземлени имоти, както
следва: о.т. 366-388-369-370-371-372-373-374-375-376377-378, с ширина на уличното платно 8,00 м (6,00
м улично платно и 1,00 м тротоар двустранно),
от о.т. 377-379-380-381-382 с ширина на уличното
платно 7,00 м (6,00 м улично платно и 1,00 м
тротоар едностранно), като промяната засяга
неурегулиран поземлен имот с номер 032358,
местност Чеири, землище гр. Черноморец .
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – гр. Бургас.
Председател: Кр. Германова
3611

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 6-77
от 15 април 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробен устройствен план – план за
изменение на кв. 3, кв. 4, кв. 5 и кв. 6 по плана
на гр. Суворово, като се създават нови квартали
3А и 6А, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПР с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
3647

ОБЩИНА С. СТРУМЯНИ,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 268
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Струм яни, одобрява П У П – парцеларен п лан за
подобект: „Разпределителен газопровод ∅ 89 от
ГИС „Сандански“ до поземлен имот № 007056,
м. Гладно поле, землище на с. Драката, община
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Струмяни, област Благоевград, към обект: „Метан
станция в поземлен имот № 007056, м. Гладно
поле, землище на с. Драката, община Струмяни,
област Благоевград“, по следното трасе: ПИ с
№ 008010; № 008011; № 008043 – собственост на
възложителя; ПИ 000004 – пасище, мера, частна
общинска собственост; полски пътища № 008008
и № 008080, публична общинска собственост;
асфалтов път ІІІ клас с № 000007 – публична
държавна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Струмяни пред Администравния съд – Благоевград.
Председател: К. Укев
3574
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4,
чл. 148, ал. 3 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
издал разрешение за строеж № РС-20 от 27.ІV.2010
г. на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект:
„Реконструкция и електрофикация на жп линията
по коридори ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“, фаза
3: „Свиленград – турска граница от км 298+800
до 315+600“, на територията на област Хасково,
община Свиленград, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
3792
8 . – Експер т н и я т т ех н и ко-и коном и ческ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 472 от 23.ІV.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите за
утвърждаване на лесоустройствен проект на Горскопроизводителна кооперация „Касъм дере“, с.
Момчиловци, област Смолян, обнародва извадка
от утвърдения протокол от заседанието, проведено
на 30.ХІ.2009 г.: ІІІ. Приема лесоустройствения
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена
ревизия на горите, собственост на ГПК „Касъм
дере“, без забележки.
3755
10. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурс за доцент
по 05.05.17 наказателен процес със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.
3776
82. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: професор по 02.13.02
технология, механизация и автоматизация на
дървообработващата и мебелната промишленост (оразмеряване на мебели), за ФГП; доцент
по 02.01.32 машини и съоръжения за горското
стопанство, дърводобива, дървообработващата и
мебелната промишленост (теглителни машини),
за ФГС, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се при-
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емат всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в канцеларията на ЛТУ, стая № 6, партер,
бул. Климент Охридски 10, София 1756.
3754
76. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.06.13 вирусология за нуждите на отдел „Вирусология“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-26.
3662
53. – Институтът по експериментална морфология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.01
антропология, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 25, стая 306, тел. 872-43-91, 979-23-40.
3663
148. – Институтът за изкуствознание при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство за нуждите на изследователска
група „Музикален театър“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21, тел. 944-24-14.
3689
43. – Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс
за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.03.12
антична археология за нуждите на Регионален
исторически музей – Велико Търново, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на РИМ – Велико
Търново, ул. Никола Пиколо 6, тел. 062/636954.
3753
38. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Георги Павлов“, София, обявява
конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по
04.03.07 паразитология и инвазионни болести на
животните и човека към секция „Паразитология
и ДДД“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
деловодството на НДНИВМИ, София, бул. П.
Славейков 15, тел. 952-12-77.
3688
498. – „МБАЛ „Токуда Болница София“ – АД,
обявява конкурси за научни сътрудници по: 03.01.51
микропедиатрия – един за нуждите на Отделение
то по неонатология; 03.01.19 неврология – един
за нуждите на Клиниката по неврология; 03.01.37
обща хирургия – двама за нуждите на Първа хирургична клиника; 03.01.46 онкология – един, за
нуждите на Отделението по лъчелечение; 03.01.36
офталмология – двама за нуждите на Отделението
по офталмология, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на
адрес: София 1407, бул. Н. Вапцаров 51Б, ет. 9,
деловодство. Справки – в дирекция „Научна и
учебна дейност“, тел. 403 4221; 403 4228.
3775
29. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕА Д,
София, обявява конкурс за научен сътрудник по
03.01.47 кардиология към Клиниката по спешна
кардиология, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: в София, бул.
Тотлебен 21, тел. 915-44-00, д-р Карабелова.
3758
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5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за м. Надежда 2а и 2б, с придружаващите
го схеми и материали в граници: ул. Христо Силянов, ул. Генерал Никола Жеков, ул. Република
и бул. Ломско шосе. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Надежда“.
3587
5а. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за регулация и застрояване за м. Надежда – 1а
и 1б, с придружаващите го схеми и материали
в граници: ул. Хан Кубрат, ул. Христо Силянов
и бул. Ломско шосе. Проектът е изложен в район „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Надежда“.
3588
5б. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс за м. Белите
брези в граници: бул. България, ул. Кюстендил,
бул. Гоце Делчев, който е изложен в район „Красно село“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Красно
село“ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3589
5в. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация и застрояване на местност
Дианабад – изток, с придружаващите го схеми и
материали в граници: бул. Драган Цанков – бул.
Г. М. Димитров – бул. Цариградско шосе – жп
линия – източна и северна граница на кв. 1 – ул.
Тинтява. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
по проекта в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Изгрев“, Столична община.
3756
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация и застрояване на местност
Дианабад – запад с придружаващите го схеми и материали в граници: бул. Симеоновско
шосе – ул. Никола Габровски – ул. Св. Пимен
Зографски – южната граница на УПИ ІV.1523 от
кв. 5 – бул. Драган Цанков – ул. Тинтява – ул.
Дървенишко шосе – бул. Самоков – ул. Трепет
лика – северните граници на кв. 95в и кв. 95б.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Изгрев“, Столична община.
3757
256. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за изходен тръбопровод за обект
МВЕЦ „Благоевградска Бистрица – 2“ в поземлен
имот с № 001102, минаващ през поземлен имот
№ 001416 с площ 0,825 дка – държавна частна
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собственост, част от отдел 9 „11“ по влязъл в сила
ЛУП от 2001 г. на ДГС – Благоевград, землището
на с. Бистрица, община Благоевград. Проектът е
изложен в стая 222 на община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица имат право да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3700
45. – Община Иваново, област Русе, на основание чл. 28б, ал. 4 във връзка с чл. 28в, ал. 2
ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-146
от 15.IV.2010 г. на кмета на община Иваново е
одобрено изменение на плана на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ на землищата
на с. Пиргово, с. Кошов, с. Тръстеник и с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрен със
Заповед № 9500-361 от 30.VI.2008 г. на областния
управител на област Русе, в частта за местност
Драките (пристанище) в землището на с. Пиргово
по отношение на начина на трайно ползване (НТП)
на имотите. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения пред
кмета на общината.
3656
5. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Външен водопровод
за захранване с вода и електрозахранване на
помпена станция на депо за ТБО“ в землищата
на с. Горна гледка, с. Вишеград и с. Островица,
община Кърджали. Проектът е изложен в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
3657
3. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преотреждане
на части от поземлени имоти от КВС на землищата на с. Горна Бешовица и с. Цаконица
за изграж дане на 19 възобновяеми енергийни източника – ветрогенератори, за имоти с
№ 041024 – землище с. Цаконица, № 138010 – зем
лище с. Цаконица, № 039018 – землище с. Цакон и ц а , № 038 037 – з ем л и ще с. Ц а кон и ц а ,
№ 043005 – земл ище с. Цаконица, № 040007 – зем
лище с. Цаконица, № 040040 – землище с. Цакон и ца , № 0 42 0 0 4 – з ем л и ще с. Ца кон и ца ,
№ 035002 – земл ище с. Цаконица, № 006058 – зем
лище с. Горна Бешовица, № 005016 – землище с. Горна Бешовица, № 167006 – землище
с. Горна Бешови ца, № 0 03012 – зем л и ще с.
Горна Бешовица, № 003024 – землище с. Горна Бешовица, № 052022 – землище с. Горна
Бешовица, № 002002 – землище с. Горна Бешовица, № 049008 – землище с. Горна Бешовица, № 050011 – землище с. Горна Бешовица,
№ 045009 – землище с. Горна Бешовица и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод 20/30 kV за
присъединяване на ветрогенераторите към възлова
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ел. станция в ПИ № 006058 – землище с. Горна
Бешовица, и преминаващ през следните имоти:
№ 000099, 000104, 000107, 000114, 000115, 000116,
000118, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125,
000129, 000132, 000134, 000135, 000136, 000137,
000139, 000140, 000141, 000142, 000143, 000144,
000145, 000148, 000156, 000162, 000234, 000283,
000299, 000300, 000316, 000330, 000384, 000385,
000388, 000432, 000501, 000516, 000519, 002014,
168001, 172001, 212015, 165001, 049008, 207007,
207015, 000305, 000314, 050011, 050010, 000306,
000390, 212001, 212007, 213001, 213003, 231005,
213007, 213008 в землището на с. Горна Бешовица,
и имоти № 000029, 000606, 000619, 000620, 000623,
000625, 000628, 000632, 000641, 000646, 000651,
000654, 000665, 000668, 000136, 000697, 128017,
128018, 128019, 000066, 035001, 035002, 035003,
035004, 035005, 000081, 038024, 038025, 135006,
135007, 135014, 039018, 039019, 000026, 000031,
000032, 000033, 000034, 000072, 000633, 138007,
138010 и 109006 в землището на с. Цаконица, с
възложител „ВАЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен.
Проектите се намират в Общинска администрация – Мездра, стая № 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения и предложения по
проекта до Общинската администрация – Мездра.
3540
81. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект „Външно ел.
захранване 20 kV на жилищна сграда за сезонно
ползване в имот с идентификатор 51500.84.45,
местност Кокалу, землище гр. Несебър. Трасето
на кабела 20 kV е решено в две части: първата
част от трасето започва от БКТП „Агрофреш“ в
ПИ 51500.84.30, преминава през същия имот, през
улици с идентификатори 51500.86.21, 51500.85.13,
през път с идентификатор 51500.84.51 и достига до
БКТП – нов в имот с идентификатор 51500.84.45;
втората част на трасето започва от съществуващ
БКТП „Хендек тарла 3“ в имот с идентификатор
51500.84.21 и от него през имоти с идентификатори 51500.510.69 и 51500.84.51 навлиза в имот
с идентификатор 51500.84.45 до БКТП – нов.
Трасето и сервитутът на кабела засягат следните имоти: 51500.83.51, 51500.84.1, 51500.84.2,
5150 0.84.5, 5150 0.84.6, 5150 0.84.7, 5150 0.84.8,
51500.84.9, 51500.84.10, 51500.84.11, 51500.84.12,
51500.84.13, 51500.84.14, 51500.84.15, 51500.84.16,
51500.84.17, 51500.84.18, 51500.84.21, 51500.84.30,
51500.84.31, 51500.84.32, 51500.84.33, 51500.84.36,
51500.84.37, 51500.84.38, 51500.84.39, 51500.84.40,
51500.84.41, 51500.84.42, 51500.84.45, 51500.84.47,
51500.84.49, 51500.84.50, 51500.85.13, 51500.86.21
и 51500.510.69. Проектът е изложен в сградата
на Общинската администрация – Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. 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 – Несебър.
3578
644. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план, за трасе на външен водопровод до
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имот 173011, м. Джевезлък, землище гр. Петрич.
Трасето и сервитутите, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имот № 000793, имот
№ 000935, имот № 000208 – землище гр. Петрич.
Проектът се намира в сградата на община Петрич.
В едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3693
24. – Община Рила, отдел „УТСК“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички
заинтересувани лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план,
с обхват ПИ 166.024, 166.025 и 166.044 по КВС,
третиращ изграждането на битова канализация
и пречиствателна станция, на основание чл. 109,
ал. 1, т. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 134, ал. 1, т. 2
и ал. 2, т. 6 и чл. 135, ал. 3 ЗУТ и съобразен с
изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробния устройствен
план – парцеларен план, пред общинската администрация гр. Рила.
3694
7. – Община Самоков на основание чл. 6,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове обявава, че проектът
за окончателен списък на правоимащи граждани
по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на община Самоков.
3658
46. – 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 реконструкция
на водопроводната мрежа на с. Калипетрово в
обхват външен напорен водопровод от ПС ІІ
подем през външен захранващ водопровод КВ
„Калипетрово“ до вътрешна водопроводна мрежа
(СК при ул. Ново Петрово), община Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат
да се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
3664
47. – 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 отливни канали от преливници № 1 и № 2 от
канализационната мрежа на с. Айдемир, община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на това
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обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до общинската администрация.
3665
48. – 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 реконструкция на
водопроводната мрежа на с. Айдемир в обхват от
БПС Раней 1 през напорен външен водопровод НР
„Ниска зона“ до НР „Висока зона“, с. Айдемир,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до общинската администрация.
3666

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че
е постъпила жалба от Емил Любомиров Илчев
от Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 2,
ап. 8, с която са оспорени разпоредбите на чл. 8,
ал. 2, 3 и 4, чл. 19а, ал. 7 и 11, ал. 14, т. 31, 41 и
42 и ал. 15, чл. 20 и 23 от Наредбата за опазване
на общинската собственост и обществения ред на
община Благоевград, изменени с Решение № 80
по протокол № 3 от 27.III.2009 г. на Общинския
съвет – Благоевград. По жалбата е образувано
адм.д. № 318/2010 по описа на Административния
съд – Благоевград, насрочено за разглеждане на
18.VI.2010 г. в 11 ч.
3654
Административният съд – Перник, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Христо Димитров Миленков – кмет на община
Брезник, срещу Решение № 305 по протокол № 6
от 6.IV.2010 г. на ОС – Брезник. С оспореното
решение ОС – Брезник на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 и ал. 2 ЗМСМА не отменя свое Решение
№ 302 по протокол № 5 от 18.III.2010 г., с което са
изменени и допълнени разпоредби от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник.
По направеното оспорване е образувано адм.д.
№ 219/2010 по описа на АС – Перник.
3752
Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е образувал адм.д. № 306/2010
по жалба на община Златица срещу Решение № 273
от 24.II.2010 г., потвърдено с Решение № 275 от
22.III.2010 г. на Общинския съвет – гр. Златица.
Конституирани страни по делото са: жалбоподател – Община Златица, представлявана от кмета;
ответник – Общинският съвет – гр. Златица, страна – Софийската окръжна прокуратура. Делото
е насрочено за 14.VI.2010 г. от 10,30 ч.
3661
Софийският окръжен съд, гр. отделение, 3
въззивен състав, с разпореждане от 20.ІV.2010 г.
по гр.д. № 689/2008 призовава Владимир Спасов
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Славов – въззиваема страна по гр.д. № 689/2008
по описа на Софийския окръжен съд, за участие
в открито съдебно заседание по гр.д. № 689/2008,
насрочено за 8.VІ.2010 г. в 14 ч. в София, бул.
Витоша 2, Съдебна палата.
3652
Софийският окръжен съд, гр. отделение, 3
въззивен състав, с разпореждане от 20.ІV.2010 г.
по гр.д. № 689/2008 призовава Людмила Ангелова
Христова – въззиваема страна по гр.д. № 689/2008
по описа на Софийския окръжен съд, за участие
в открито съдебно заседание по гр. д. № 689/2008,
насрочено за 8.VІ.2010 г. в 14 ч. в София, бул.
Витоша 2, Съдебна палата.
3653
Софийският градски съд, I гр. отделене, 13
състав, призовава Владимир Костадинов Кирилов
с последен известен адрес София, кв. Симеоново,
ул. Каменица 41А, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда като трето лице помагач по гр.д.
№ 3606/2008, насрочено за 16.IX.2010 г. в 10 ч.,
заведено от Светослав Велизаров Велков. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3690
Варненският районен съд, XXXIII състав,
призовава Станислав Берлин, граж данин на
Израел, роден на 19.V.1976 г. в гр. Евпатория,
Украйна, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 11.VI.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 9887/2009 по описа на Варненския районен съд,
ХХХIII състав, заведено от Кремена Красимирова Берлин, с правно основание на иска чл. 99,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3651
Варненският районен съд, Х граждански състав, призовава Надежда Илиева Цачева, с последен известен адрес Варна, ул. Кокиче 23А, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.VІІ.2010 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 5087/2005, образувано по иск на Марийка Тодорова Петрова
и Теменужка Тодорова Петрова по чл. 108 ЗС.
Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3737
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
а л. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образу ва л
гр.д. № 804 по описа за 2009 г. по предявено на
29.Х.2009 г. мотивирано искане на Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност със седалище София, с правно
основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена
на иска 255 570,65 лв. срещу Димо Николов Калудов, лично и в качеството му на ЕТ „Димитър
Бекяров – Димо Калудов“, и Милена Павлова
Калудова за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 255 570,65 лв.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2
ЗОПДИППД от Димо Николов Калудов и Милена
Павлова Калудова: имот в Бургас на ул. Антим І
№ 27А, ет. 2 – жилищен, от цялата двуетажна
масивна жилищна сграда, съставляваща северната
половина от цялата застроена в парцела сграда,
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южната половина от която е чужда собственост,
с площ на жилището 52 кв.м, ведно с избено помещение с площ 32 кв.м и таванско помещение с
площ 44 кв. м, със съответните ид. ч. от общите
части на сградата и правото на строеж върху терена, от който се продава: 68/271,75 кв. м от УПИ
№ 1897, за който по плана на Бургас е отреден
парцел VІІ в кв. 37 с граници: изток – УПИ ІІ,
запад – ул. Антим І, север – УПИ І, юг – УПИ
VІ-1896, придобит с нотариален акт № 4, том 1,
рег. № 128, дело № 4/2005 от 26.І.2005 г., акт.
№ 123, том ІІ, дело № 416/2005, вх. рег. № 775 от
26.І.2005 г., СВ – Бургас, от Димо Николов Калудов; лек автомобил марка „ПЕЖО 306“, рег. № А
9047 КМ, рама № VF37ERHYE33039722, двигател
№ RHY10DYDV400136, дата на първа регистрация – 18.VІІ.2000 г., закупен от Димо Николов
Калудов; внесени парични средства по картова
сметка в левове IBAN BG 51 IORT80451017202800,
открита на 22.ХІ.2007 г. в клон „София Раковски“, в
ТБ „Инвестбанк“ – АД, София, от Димо Николов
Калудов; внесени парични средства в сметка IBAN
BG74UBBS 80021044417520, открита на 7.ІІІ.2008 г.
в клон Свиленград, в ТБ „ОББ“ – АД, София, от
Димо Николов Калудов; внесени парични средства в сметка IBAN BG36UBBS 80024006529320,
открита на 6.ІІ.2007 г. в клон Свиленград, в ТБ
„ОББ“ – АД, София, от Димо Николов Калудов;
внесени парични средства по разплащателна
сметка в евро IBAN BG78BUIN 74551480512510 в
Бизнес център „Бургас“ в ТБ „Алианц Банк България“ – АД, София, от Димо Николов Калудов;
сумата от продажбата на недвижим имот с нот.
акт № 191, том ІІ, рег. № 3129, дело № 332/2004 от
20.V.2004 г./акт № 189, том ХІІІ, дело 3149/2004 г. на
СВ – Бургас, в размер 107 570,65 лв. На основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Димо Николов Калудов в
качеството му на едноличен търговец ЕТ „Димитър
Бекяров – Димо Калудов“, ЕИК 147150292: внесени парични средства в сметка IBAN BG89UBBS
80021020313720, открита на 7.VІ.2007 г. в клон
Свиленград, в ТБ „ОББ“ – АД, София, от ЕТ
„Д и м и т ър Бек я ров – Д и мо К а л у дов“, ЕИ К
147150292. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание за 12.Х.2010 г. в
9,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на това обявление третите
лица, които претендират самостоятелни права
върху описаното по-горе имущество или върху
отделни имуществени права от него, могат да
встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
3655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17642/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Румекс – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски 145, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава десета от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димчо Ангелов Даскалов, който го
управлява и представлява.
81
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18249/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Раис къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул.
Христо Ботев 38Б, вх. Б, ет. 4, ап. 14, 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,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всички други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Райка Петкова Томова,
която го управлява и представлява.
82
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. № 1779/2007 вписа промени
за „Шаршек“ – ООД: вписва като съдружник
„Билдко“ – ООД (рег. по ф.д. № 5619/20 05);
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 325 000 лв. чрез апортна вноска – недвижими имоти на стойност 320 000 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 7.VIII.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
4 състав, по ф.д. № 425/2007; вписва изменение
на дружествения договор.
83
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18386/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Калсла“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 3, бл. 344,
вх. Г, ет. 7, ап. 89, 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,
търговия, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство (след
получаване на съответните лицензи и разрешителни, в случай че се изискват такива), както и
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Славчо Генадиев Василев и Калин Людмилов Марков и се управлява и
представлява от Славчо Генадиев Василев.
84
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18401/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пропърти лега консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Редута, ул. Попова шапка 42, ет. 1, ап. 3а,
с предмет на дейност: управление и опериране
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с активи, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски
услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Асен Георгиев Георгиев и се управлява
и представлява от управителя Звезделин Карамфилов Ратайски.
85
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18157/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Мари – Ел“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 4, бл. 464, вх. Б, ет. 13, ап. 93, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ, ресторантьорски и
туристически услуги, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна,
рекламна и информационна дейност, която не
противоречи на законодателството (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които
се изисква такъв). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена
Атанасова Пеева и Мария Атанасова Иванова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
86
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. № 1357/2002 вписа промени
за „И – груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Ивайло Иванов Делийски
на Кирил Василев Кирилов; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Бойка Стефанова Русева на Кирил Василев Кирилов; заличава като
съдружници Ивайло Иванов Делийски и Бойка
Стефанова Русева; заличава като управител
Ивайло Иванов Делийски; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „И – груп“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Кирил Василев Кирилов, който го управлява и представлява;
вписва нов учредителен акт.
115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 13820/2006 вписа промени
за „Монако клуб“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Огнян Красимиров
Милчев на Стоян Томов Тончев; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Лъчезар Василев
Иванов на Стоян Томов Тончев; заличава като
съдружници и управители Огнян Красимиров
Милчев и Лъчезар Василев Иванов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Стоян Томов Тончев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Монако клуб“ – ЕООД;
вписа преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Витоша“, ул. Вихрен 38, ет. 1; вписва промяна на предмета на
дейност: рент-а-кар (отдаване на коли под наем),
внос и търговия с леки и тежкотоварни МПС,

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, в т.ч. обслужване на автобусни и
маршрутни линии, внос и търговия с индустриални
машини и съоръжения, ремонт и сервиз на МПС,
вътрешна и външна търговия, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, консултантски
услуги, всички други дейности, незабранени със
закон; дружеството се управлява и представлява
от управителя Стоян Томов Тончев; вписва нов
учредителен акт.
116
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. по
ф.д. № 9570/2006 вписа промени за „Крее – България“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Паскал
Албер Александър Дефосе; дружеството се представлява от изпълнителния директор Даниел
Жюл Лоран Руст.
117
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11017/2006 вписа промени за „Ем и Ем
вижън“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Силвана Георгиева Митова на Диана
Николова Меранзова; заличава като съдружник
и управител Силвана Георгиева Митова; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ем и Ем
вижън“ – ЕООД; вписва промяна на предмета
на дейност: рекламна дейност, производствена и
търговска дейност, внос и износ на стоки и услуги,
ресторантьорство, представителство, посредническа и комисионерска дейност, маркетинг, отдаване
под наем и наемане за ползване на недвижими
имоти, консултантска дейност, всякаква друга
незабранена със закон дейност; дружеството е с
едноличен собственик на капитала и управител
Диана Николова Меранзова, която го управлява
и представлява; вписва нов устав.
118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 11282/2005 вписа промени
за „Карло“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Николай Христов Христов
на Ангел Георгиев Пашов; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Огнян Димитров
Петров на Ангел Георгиев Пашов; заличава като
съдружници Огнян Димитров Петров и Николай
Христов Христов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Карло“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Ангел Георгиев Пашов,
който го управлява и представлява; вписва нов
учредителен акт.
119
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. № 7520/2005 вписа промени
за „Сервиз финансови пазари“ – ЕООД: заличава
като управител Васил Димитров Големански;
вписва като управител Румен Димитров Соколов.
120
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7664/2005 вписа промени за „Джи Си
Ес България“ – ООД: вписва промяна в наименованието на съдружника „Евробул груп“ – АД,
на „Евробул холдинг“ – АД; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 8, ет. 4; вписва изменения в
дружествения договор.
121
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18400/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ню уейв пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Георги Бенковски 6, ет. 1, с предмет на дейност:
гражданско и промишлено строителство, ремонт
и поддръжка на недвижими имоти, проектиране,
строителен и инвеститорски контрол, посредничество и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица
при сделки с недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Българо-израелска инвестиционна
група“ – АД, и се управлява и представлява от
управителя Рон Дихно и Петър Петров Христов
заедно и поотделно.
122
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чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17822/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„ВИГ – МИГ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 218, ет. 5, ап. 84, с предмет на
дейност: строителство, заваряване на цветни
метали, тръбопроводи, метални конструкции,
изработване на отоплителни тела, вътрешна и
външна търговия, производство на промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
транспортна и строителна дейност, шивашки
услуги, хлебарство, сладкарство, консултантска
дейност, посредничество, търговия и ремонт на
всички видове електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марин Николов Николов и Димитър
Илиев Стефанов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17609/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еуротехноинвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Янко Забунов 3, с
предмет на дейност: търговия на едро с метали и
метални изделия и оборудване на енергийната промишленост, електроснабдяване, електропренасяне
и електроразпределение, изработване и монтаж
на метални конструкции, доставка на машини
и технологично оборудване, ремонт, монтаж и
оборудване на ел. съоръжения, промишлено и
гражданско строителство, строително-ремонтни
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работи, инженерингова, ремонтна, дистрибуторска, търговска, производствена дейност в страната
и в чужбина в областта на енергетиката, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
страната и в чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид, импорт-експорт, реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
рекламни и информационни услуги, наем на
движими и недвижими вещи, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ацо Николовски и Зоран Николовски и се управлява и представлява
от Ацо Николовски.
124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17378/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дървени подове Стоилов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Красно село, бл. 10, вх. А, ет. 6, ап.
18, с предмет на дейност: строително-монтажни
услуги, производство на стоки, разкриване на
магазинна мрежа, ресторантьорство, вътрешна
и външна търговия, дистрибуция и продажба на
едро и дребно на промишлени, селскостопански,
битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, комисионна и
посредническа дейност, складова дейност, пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и в чужбина, рекламна дейност, всякаква друга
дейност в страната и в чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петър Стоилов Стоилов,
който го управлява и представлява.
125
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6715/2006 вписа поемане на предприятието на ЕТ „Катерина Васи – Екатерина Григорова“
на едноличния търговец Екатерина Георгиева
Григорова от нейната наследница Йоанна Василева Григорова и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Катерина Васи – Йоанна Григорова“.
126
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. № 11938/2006 вписа промени
за „Ел Акса“ – ООД: вписва като съдружник Шади
Боужи; вписва прехвърляне на 7 дружествени
дяла от Хишам Абу Елхейр на Шади Боужи;
вписва прехвърляне на 7 дружествени дяла от
Адел Яасер Гамил на Шади Боужи.
127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3736/2006 вписа промяна за „Бивифон
България“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Красно село“, бул.
Генерал Михаил Д. Скобелев 59В, ет. 3, ап. 7.
128
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 3573/2000 вписа промени
за „Хермес къмпани консулт – 2000“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Асен Иванов Ангелов; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Асен Иванов
Ангелов на Валентина Николаева Христова;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Валентина Николаева Христова;
вписва промяна на наименованието от „Хермес
къмпани консулт – 2000“ – ЕООД, на „ВП консулт 2000“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление от район „Красно село“,
ул. Хайдушка гора 8 – 12, в район „Витоша“,
ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен, бл. 39А, вх. В, ет. 1,
ап. 47; вписва промяна на предмета на дейност:
инвестиции в недвижими имоти, изпълнение
на проекти, строителство, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, проучвателна и
маркетингова дейност, външна и вътрешна търговия, счетоводни услуги, посредническа дейност
по наемане на работа, всички други дейности,
разрешени със закон; дружеството се управлява
и представлява от Валентина Николаева Христова; вписва нов учредителен акт на дружеството.
129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10159/99 вписа промени за „Юниордент
2000“ – АД: заличава членовете на съвета на
директорите; вписва нов съвет на директорите в
състав: Светослав Любенов Гачев – председател,
Ирена Божидарова Иванова – изпълнителен член,
и Румяна Иванова Даскалова; дружеството се
управлява и представлява от изпълнителния член
Ирена Божидарова Иванова; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 31.Х.2007 г.
130
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15730/98 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Николай Копринаров“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Николай Василев Копринаров на
Росен Станков Марков и го вписа като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Росен Марков“.
131
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. № 8648/98 вписа промени за „Групова
с т омат олог и ч на п ра к т и ка „И м п ла н т – ден т
98“ – ООД: вписва промяна на наименованието
от „Групова стоматологична практика „Имплант – дент 98“ – ООД, на „Групова практика по
дентална медицина „Имплант – дент 98“ – ООД;
вписва промяна на предмета на дейност: услуги
по дентална медицина; вписва актуализиран
дружествен договор.
132
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХI.2007 г. допуска прилагането в
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търговския регистър по ф.д. № 1062/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Никром – мебел“ – АД.
133
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1062/97 вписа промени за „Никром – мебел“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 82 590 лв. на 247 770 лв. чрез
издаване на нови 165 580 поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв.; заличава като
член на съвета на директорите Станислав Димитров Бешков; вписва изменения и допълнения в
устава на дружеството, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 14.ХI.2007 г.
134
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. № 10638/96 вписа промени
за „Делойт одит“ – ООД: заличава като управител Борислав Веселинов Стратев; вписва като
управител Максим Касли; вписва изменение в
дружествения договор.
135
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10270/95 вписа промени за „Камъни
и пясък“ – ООД: заличава като управител Цветан Чавдаров Цветков; вписва като управители
Виден Николов Мартинов и Иржи Мароушек;
дружеството се управлява и представлява от
двамата управители Виден Николов Мартинов и
Иржи Мароушек винаги заедно или от един от
управителите и един от вписаните прокуристи
Катерина Красимирова Караджова или Ивайло
Георгиев Копрев само заедно.
135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 11513/2005 вписа промени
за „Аси Бул“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Румен Борисов Трендафилов на Веселин Манов Димитров; вписва като
съдружник Веселин Манов Димитров; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Аси Бул“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност: експлоатация
на газозарядна станция и зареждане с втечнен газ
при спазване на законовите изисквания, откриване на магазинна и складова мрежа, развитие на
търговска дейност, външна и вътрешна търговия,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетинг и инженеринг, производство на
стоки с цел продажба, комисионерство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, рекламна и
информационна дейност, други дейности, незабранени със закон; вписва като управител Веселин
Манов Димитров; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Румен Борисов
Трендафилов и Веселин Манов Димитров само
заедно.
136
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 6517/2005 вписа промяна
за „ЧЕЗ България“ – ЕАД: заличава като прокуристи Камил Коцурек и Андреа Врана.
137
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 7515/2004 вписа промени за
„Ф солт енд шугър“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „Ф солт енд шугър“ – ЕООД,
на „ФС и Ш“ – ЕООД; вписва промяна на предмета на дейност: търговия с метални изделия,
арматурно желязо и арматурни заготовки на
едро и дребно, търговия със захар и сол на едро
и дребно, маркетинг и реклама, търговско представителство и посредничество, всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон; вписва нов учредителен акт.
138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 3407/2004 вписва промяна
за „Кросленд“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Деян Белишки 46, вх. Г, ап. Г8.
139
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 5759/2003 вписва промени
„Антал“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Деян Белишки 46, вх. Г, ап. Г8; вписва нов
учредителен акт.
140
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 12702/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ведико – В 04 – Ваня Любенова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Важа“ – ЕООД.
141
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4711/2002 вписа промени за „Киип
клиин“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ейбил Рамадан Кючюксу на
Мухамад Мехди Шамседин; заличава като съдружник и управител Ейбил Рамадан Кючюксу;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Киип клиин“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Мухамад Мехди Шамседин; вписва
нов учредителен акт.
142
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. № 3842/2002 вписа промени
за „Теледизайн“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Телелинк“ – АД,
на „Ви – инвестмент холдингс“ – БИВИ; заличава като едноличен собственик на капитала
„Телелинк“ – А Д; за ли ча ва кат о у п ра ви т ел
Ра дост ина Васи лева Бобекова; вписва като
едноличен собственик на капитала „Ви – инвестмент холдингс“ – БИВИ, Холандия (рег. в
Камарата за търговия и индустрия за Амстердам под № 34.264.047; вписва като управител
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Любомир Михайлов Минчев; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Червена стена 1, вх. А, ет.
9, ап. Б-12; вписва промяна на наименованието
от „Теледизайн“ – ЕООД, на „Ви инвестмънт
България“ – ЕООД; дружеството се управлява
и представлява от Любомир Михайлов Минчев;
вписва нов учредителен акт.
143
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15428/97 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Генади Бонев“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Бонев транс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 11427/2006).
144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 16388/94 вписа заличаването на „Трансстрой консорциум“ – АД.
145
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. № 29471/92 вписа промени
за „Вилокс груп“ – ЕООД: заличава като управител Даниела Христоскова Цветкова; вписва като
управител Снежана Стойчевич; вписва промени
в учредителния акт.
146
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7040/91 вписа промени за „Инструменти
и изделия“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 73 230 лв. на 123 280 лв. чрез
издаване на нови 45 500 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
1,10 лв.; увеличението е извършено с непарична
вноска – оборудване на стойност 51 041 лв. съгласно заключение на съдебно-оценителна експертиза,
приета с определение на СГС от 26.Х.2007 г. по
дело № 518/2007; вписва решението на общото събрание на акционерите, проведено на 15.ХI.2007 г.
за приемане на нов устав на дружеството.
147
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12873/91 вписа промени за „Строителна
механизация – СФ“ – А Д: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 59 223 лв. на
302 223 лв. чрез издаване на нови 243 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; капиталът е
увеличен с непарична вноска – право на собственост върху МПС (моторни превозни средства) и
ПС (превозни средства) съгласно автотехническа
експертиза, приета с определение от 26.IХ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
4 състав, по дело № 334/2007; вписва решението на
общото събрание на акционерите от 14.ХI.2007 г.
за промени в устава.
148
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 11851/90 вписа промени за
„Класика – Гема“ – ООД: деноминира капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч.
и размера на дяловете; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Овча ку-
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пел“, ул. Маньово бърдо 7; заличава от предмета
на дейност „транспортна дейност в страната и в
чужбина“; вписва нов дружествен договор.
149
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2745/2002 вписа промени
за „Лисет“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Перник 114, ет. 5, ап. 33; вписва
като прокурист Валентина Драйчева Бакалова;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Наталия Павлинова Кацарова и от
прокуриста Валентина Драйчева Бакалова заедно
и поотделно; вписва промяна в устава.
150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8734/2001 вписа промени за „Улично
осветление“ – Е А Д: вписва като едноли чен
собственик на капитала „Елаците – Мед“ – АД
(рег. по ф.д. № 4788/91 по описа на СОС); вписва увеличаване броя на членовете на съвета на
директорите от 3 на 5 членове; заличава като
членове на съвета на директорите Тодор Славов
Кръстев, Мария Божинова Ангелова и Иван
Николов Кръстев; вписва като членове на съвета на директорите „Геотехмин“ – ООД (рег.
по ф.д. № 14041/90), представлявано от Цоло
Йотов Вутов, „Елаците – Мед“ – АД (рег. по ф.д.
№ 4788/91 по описа на СОС), представлявано от
Добри Тодоров Цветков, Кирил Янакиев Киров,
Йохан Василев Петков и Ангел Стефанов Терзиев;
вписва като изпълнителен директор Ангел Стефанов Терзиев; вписва като председател на съвета
на директорите Кирил Янакиев Киров; вписва
като зам.-председател на съвета на директорите
„Елаците – Мед“ – АД (рег. по ф.д. № 4788/91
по описа на СОС), представлявано от Добри Тодоров Цветков; дружеството се представлява от
изпълнителния директор Ангел Стефанов Терзиев;
вписва нов устав, приет с решение на едноличния
собственик на капитала от 20.ХI.2007 г.
151
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15187/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Славия – спортес“ – АД.
152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 8286/2001 вписа промени
за „МТМ 04“ – ООД: заличава като управител
Райчо Спасов Желязков; вписва като управител Олег Светозаров Маринов; дружеството се
управлява и представлява от управителя Олег
Светозаров Маринов.
153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18357/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Некст
АТВ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Земен 2, вх. Г, ет. 3,
ап. 60, с предмет на дейност: ресторантьорство,
търговия (външна и вътрешна), транспортна
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дейност, рент-а-кар, складова, лизингова дейност,
посредническа дейност, агентска дейност, маркетингова, сервизна и производствена дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Калинов Ламбрев и Здравко Тенев Койчев и се управлява и
представлява от Михаил Георгиев Недев.
154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17720/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Криейдж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Красна поляна 2, бл. 233,
вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешен
и външен дизайн, търговско представителство и
посредничество, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Георги Асенов Митев, който го управлява и представлява.
155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18006/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Адвоконсулт
файненшъл анд адвайзори сервисес “ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 47 – 48, вх. Е, ет. 6, ап.
100, с предмет на дейност: консултантски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със
съдружници Николай Паскалев Паскалев и Драган
Младенов Митев и се управлява и представлява
от Драган Младенов Митев.
156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17688/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карузо К и К“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, бл. 524, вх. Г, ет. 6, ап. 105, с предмет
на дейност: транспорт, логистика, спедиторска
дейност, производство и търговия с потребителски стоки, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
фирми, търговия с цветя и декоративни храсти,
както и всякаква дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Крум Цветков Кръстанов, който го управлява
и представлява.
166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17711/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К и С пропърти консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 185, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: инженерингова и строителна дейност,
консултантски услуги, покупко-продажба на имоти, изготвяне на проекти в сферата на околната
среда, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно, внос
и износ, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство (след
получаване на съответните лицензии и разрешителни, в случай че се изискват такива), както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Камелия Любомирова
Радева и Сухейл Фрейдж, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17706/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Роко 588“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Драгалевска, бл. 23 – 29, вх. Б, ет. 1, ап. 12, с
предмет на дейност: кафетерия, ресторантьорство,
хотелиерство, организиране и експлоатация на
увеселителни заведения и заведения за обществено
хранене, търговия на едро и дребно с хранителни
продукти, производство, преработка, доставка
и търговия с местна и вносна селскостопанска
продукция, полуфабрикати и готови храни от нея,
комисионна и рекламна дейност, представителство
и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, вътрешна и външна
търговия във всички форми и с всякакви стоки,
разрешени със закон, организиране, изграждане и
функциониране в страната на търговски обекти,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ростислав Ангелов Костов, който го
управлява и представлява.
168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17881/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мегафармация“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, кв. Пав
лово, ул. Купените 14, ап. 8, с предмет на дейност: консултантска дейност и услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови сделки и транспортна
дейност, франчайзингови услуги, покупка и продажба, внос и износ на стоки, суровини и материали в страната и в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл. от собствено
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производство, сделки с недвижими имоти, както
и всякакви други разрешени със закон сделки
и дейности с упражняването им в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Иванов Димитров, който го
управлява и представлява.
169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18075/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ис – Ин
Ръш“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 1,
бл. 3, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност, посредничество,
представителство и комисионерство на български
и чуждестранни юридически и физически лица
в страната и в чужбина, покупко-продажба на
стоки, транспортна дейност, маркетинг, лизинг,
реклама, проектантска и строителна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, внос, износ и
реекспорт на всякакви стоки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирена
Христова Велева и Силвия Красимирова Цвет
кова и се управлява и представлява от Ирена
Христова Велева.
170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18446/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милано 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Марко Балабанов 10, вх. А, ет. 3, ап. 9, 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, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Аракелян Валерий, който го управлява
и представлява.
171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глобатерна“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Пиротска 46, 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, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви
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други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ел-Джамал
Заки, който го управлява и представлява.
172
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13339/2007 вписа промени за „Форестхол дивелопмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Евелина Свиленова
Евгениева на Пол Андрю Барлоу; заличава като
едноличен собственик и управител Евелина
Свиленова Евгениева; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Пол Андрю Барлоу, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17809/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сигма
пласт“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Нови Искър, район „Нови Искър“,
ул. Иван Вазов 5, с предмет на дейност: производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, строително-монтажни и ремонтни работи,
транспортно-спедиционна и складова дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Божидар Владимиров
Николов и Александър Стоянов Стоянов и се
управлява и представлява от Божидар Владимиров Николов.
174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17510/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Теа логистик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Христо Смирненски
54, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: строително-ремонтна дейност, спедиторска и транспортна дейност, информационна, маркетингова
и консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Димитров Стоилов и Вихрен Валериев Коцев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно, а за сключване на сделки
с материален интерес, надвишаващ 30 000 лв.,
само заедно.
175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17835/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бизнес солюшънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Даме Груев 1, ет. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, агентство и реклама, вътреш-

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

на и външна търговия, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Рафаел Холдингс
Лимитид“ и се управлява и представлява от
управителя Васос Андреу.
176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 6404/2003 вписва промени
за „Рибагин дент – групова практика за първична
извънболнична стоматологична помощ“ – ООД:
променя наименованието на „Групова практика
за първична медицинска помощ по дентална
медицина Рибагин дент“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
177
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. № 9389/2003 вписа промени
за „Легал сървисис“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Хемус 16, вх. А, ет. 2, ап. 5; вписва
промяна в предмета на дейност: консултантски
услуги, посреднически и комисионерски услуги,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, както и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон.
178
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. № 5855/2004 вписа промени за
„Ес Ти Би Ес“ – ООД: заличава като съдружник
Кирил Антонов Валявичарски; вписва прехвърляне на 34 дружествени дяла от Кирил Антонов
Валявичарски на Валентин Кръстев Рангелов;
вписва актуализиран дружествен договор.
179
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. № 838/2004 вписа промени за „Амбулатория
за групова практика за първична извънболнична
стоматологична помощ Дентагард“ – ООД: променя наименованието на „Амбулатория за групова
практика за първична извънболнична помощ по
дентална медицина Денгагард“ – ООД: вписва
промяна в предмета на дейност: осъществяване
на първична извънболнична помощ по дентална медицина по смисъла на чл. 11 от Закона за
лечебните заведения, както и други търговски
сделки за нуждите на осъществяваната дейност
по дентална медицина и за обслужване на пациентите; вписва нов дружествен договор.
180
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. № 3121/2004 вписа промени
за „Е.Г. – Банско“ – ЕООД: заличава като управител Иво Велков Иванов; вписва като управител
Илиян Делчев Йонов, който ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
бул. Пенчо Славейков 29, ет. 1, ап. 3; вписва нов
учредителен акт.
181
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2506/2004 вписа прекратяването на
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„Саниране на сгради и съоръжения“ – АД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор „Икономист – М“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 381/2002 по
описа на СГС), чрез управителя му Цветанка
Атанасова Стойнова и със срок за ликвидацията
7 месеца.
182
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6881/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Електрисити дистрибюшън мениджмънт – Е.Д.М.“ – АД.
183
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. № 5976/2004 вписа промени
за „Евроконструкции“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Тобо – Конструкции“ – ООД, на „Дем“ – А Д; заличава
като съдружник „Тобо – Конструкции“ – ООД
(рег. по ф.д. № 7934/2002 по описа на СГС); дружеството продължава дейността си като „Евроконструкции“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала „Дем“ – АД, Република Гърция;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Огнян Митков Андонов; вписва нов
учредителен акт.
184
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. № 146/2004 вписа промяна за „Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ – ЕМВ“ – ООД: променя наименованието
на „Амбулатория за групова практика за първична
дентална помощ – ЕМВ“ – ООД.
185
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
17.VIII.2005 г. по партидата на „Сиан“ – ООД,
в името на един от съдружниците, вписано погрешно като Слава Петрова Джелепова вместо
Силва Петрова Джелепова.
186
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. № 9434/2005 вписа промени за
„Сиан“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Антоанета Давидова Апостолова на
Богдан Руменов Павлов; заличава като съдружник
Антоанета Давидова Апостолова; вписва като
съдружник Богдан Руменов Павлов; заличава
като управител Антоанета Давидова Апостолова;
вписва като управител Богдан Руменов Павлов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Силва Петрова Джелепова и Богдан
Руменов Павлов заедно и поотделно.
187
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. № 14133/2005 вписа промени
за „ЕЦЕ проектмениджмънт България“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Оборище“, ул. Стара планина
5, ет. 4; вписва изменения в учредителния акт.
188
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007
по ф.д. № 6468/2005 вписа промени за „Глори“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Емил Николов Абаджиев; вписва прехвърляне
на 2,5 дружествени дяла от Маргарита Маркова
Драганова-Абаджиева в качеството є на законен
наследник на Емил Николов Абаджиев на Веселина Емилова Абаджиева; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Веселина Емилова
Абаджиева на Елисавета Асенова Абаджиева;
вписва като съдружник и управител Елисавета
Асенова Абаджиева; дружеството ще се управлява
и представлява от Веселина Емилова Абаджиева
и Елисавета Асенова Абаджиева заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 10708/2005 вписа промени
за „Фриц Квестер Лиегеншафтсфервалтунг България“ – ЕООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Славянска 13; вписва промени в учредителния акт.
190
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 12325/2005 вписа промени
за „Булбетон“ – ЕООД: заличава като управител
Цветан Чавдаров Цветков; вписва като управител Виден Николов Мартинов; дружеството ще
се управлява и представлява от Виден Николов
Мартинов и прокуристката Катерина Красимирова
Караджова само заедно.
191
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. № 10728/2005 вписа промени за „Групова практика за първична медицинска помощ – стоматологична – Трансбалкандент“ – ООД: променя наименованието на
„Групова практика за първична медицинска
помощ – дентална – Трансбалкандент“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност: групова
практика за първична извънболнична дентална
помощ в областта на диагностиката и лечението
на болни, профилактика, консултации в област
та на денталната медицина, предписване на
лабораторни и други изследвания, експертиза на
временна нетрудоспособност, здравна промоция,
издаване на документи във връзка с дейността,
насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, търговски сделки за нуждите на
осъществяваните от дружеството медицински
дейности и за обслужване на пациенти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със Закона
за лечебните заведения; вписва нов дружествен
договор.
192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16276/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „М експрес
къмпани“ – ООД, със седа лище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 1, ет. 4, ап. 415, с предмет на дейност:
транспортна дейност в страната и в чужбина,
спедиция, услуги с механизация, покупко-про-
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дажба на нови и стари автомобили и авточасти
за тях, посредническа и консултантска дейност
в областта на продажбата на недвижими имоти,
внос, износ, производство и търговия с всякакви
промишлени и хранителни стоки и разкриване на
мрежа от фирмени магазини за търговия с тях,
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа
дейност, лизингова дейност и бартер, търговско
представителство, посредничество и агентство
на чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Манол Иванов Динчов и Петър Момчилов Минев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
193
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18168/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Арктик – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 3, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: проектиране, монтаж, поддръжка, ремонт
и търговия с промишлени, търговски и битови
хладилници, климатични и топлинни машини и
инсталации, консултантска дейност в областта
на хладилната и топлинната техника, ремонт,
монтаж и търговия с компютри и части за тях,
компютърни услуги, търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански стоки, рекламна,
комисионна, спедиционна, лизингова, превозна,
хотелиерска, т у ристическа, информационна,
вътрешно- и външнотърговска дейност, научна
и научноизследователска дейност, проектиране
и монтаж на електроинсталации и контролноизмервателни прибори и автоматика, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Орлин Николов Атанасов и Димитър Николов Евтимов и се управлява
и представлява от Орлин Николов Атанасов.
194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 18381/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„София Арена“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Д.
Хаджикоцев 88, с предмет на дейност: бизнес и
финансови консултантски услуги, лизингови и
консултантски услуги, търговско посредничество
и представителство, комисионни и спедиционни
услуги, сделки с интелектуална собственост и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с
номинална стойност 50 лв. всяка една, с едноличен
собственик на капитала Едуард Крал, със съвет
на директорите в състав: Марио Ачарди – председател, Чарлз Петров – зам.-председател, и Едуард
Крал – изпълнителен директор, и се представлява
от изпълнителния директор Едуард Крал.
195
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18525/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „София Акаунтинг Ентърпрайз“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Ивайло 31, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, консултантски услуги, данъчносчетоводни услуги, търговско представителство
и посредничество, рекламно-информационни
услуги, сделки с интелектуална собственост,
строителни и строително-ремонтни услуги, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Милена Димитрова Ангелова, Христо Димитров Пейчев и
Илчо Григоров Илиев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18495/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Голди констръкшънс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Чучулига 8, вх. А, ап. 5, с предмет на
дейност: сделки и посредничество при сделки с
недвижими имоти (брокерска дейност), производство на стоки за бита, вътрешна и външна
търговия, патентна, лизингова, научно-информационна, инженерингова, конструкторска, комисионна, складова и спедиторска дейност, сделки
с интелектуална собственост, търговия на едро
и дребно, внос, износ и реекспорт, франчайзинг,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари, проектиране, изработка и монтаж на инсталации, облицовки, ново строителство и ремонт
на недвижими имоти, вътрешна архитектура и
дизайн, инженерингова и проектантска дейност,
металообработване, хотелиерство, ресторантьорство, лизингова и маркетингова дейност, търговско представителство и посредническа дейност,
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, производство
и реализация на всякакви стоки и услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон, с
изключение на банково и застрахователно дело.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Златко Георгиев Станьов, който го управлява и
представлява.
197
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17802/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Фючърсна борса София“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Три уши 8, ет. 6, с
предмет на дейност: организиране и търговия със
стоки и услуги, посредничество при сключване
на договори за стоки и услуги и всякаква друга
дейност, за която няма забрана, установена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, с
едностепенна система на управление – съвет на
директорите с мандат 3 години от 3 членове в
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състав: Николай Петков Ялъмов – председател,
Васил Димитров Големански – изпълнителен директор, и Антон Владимиров Домозетски – член,
и се представлява от изпълнителния директор
Васил Димитров Големански.
198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17619/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Принсес
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия със стоки
и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавежда на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, лизинг (дейност, за която се
изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след надлежното получаване на
съответния лиценз, разрешително или регистрация). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Майкъл Джоузеф
Антъни Нестор и Луиза-Анн Къртис, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18412/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Идея солюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Кавала 8, вх. Б,
ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: търговия с
компютри, части и принадлежности към тях, консумативи, софтуер, хардуер, програмни продукти
и др., консултантска, рекламна, маркетингова
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
предприемаческа дейност, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Надя Георгиева Митева и Минка
Генчева Златева и се управлява и представлява
от Надя Георгиева Митева.
200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12257/2007 вписа промени за „Джипси
ТВ“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Радост Николаева Овагимян-Грънчарова; вписва като член на съвета на директорите
Румен Жечев Панайотов и като председател на
съвета на директорите Румен Жечев Панайотов;
дружеството ще се управлява и представлява от
председателя на съвета на директорите Румен
Жечев Панайотов и изпълнителния директор
Галина Стойчева Стоева заедно и поотделно.
201
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18513/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Авто – Си“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
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бл. 442, вх. 1, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност:
сервизно обслужване и ремонт на моторни превозни средства, търговско представителство и
посредничество, консултантска и комисионна
дейност на местни и чуждестранни лица, мениджмънт и рекламна дейност, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговска дейност, търговия на
едро и дребно, производство на стоки и услуги,
строително-монтажна и строително-ремонтна
дейност, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Светослав Нейков Петров и Аделина Нешева
Данчева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18445/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Осмото
чудо“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец, ул. Уилям Гладстон
62, с предмет на дейност: сладкарство, ресторантьорство, търговия, търговско представителство
и посредничество, внос и износ, консултантски
услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена
със закон, а дейностите, за които отделен закон
предвижда извършването им с разрешение на
държавен орган – след получаване на съответен
лиценз или разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със съдружници
Соня Георгиева Хаджийска-Василева, Николай
Василев Стоянов, Николай Симеонов Василев и
Добрин Василев Стоянов и се управлява и представлява от Соня Георгиева Хаджийска-Василева
и Николай Василев Стоянов заедно.
203
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решение № 1 от
9.VIII.2007 г. по партидата на „Джипси ТВ“ – АД,
с която в състава на съвета на директорите вместо
Илия Асенов Панов да се чете Радост Николаева
Овагимян-Грънчарова.
204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17839/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Госпел медия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Мала кория 7, с предмет на дейност: издаване
и разпространение на книги и други печатни
произведения, производство и разпространение
на аудио-визуални продукти и информационни
носители, интерактивна мултимедия, организиране и озвучаване на културни мероприятия,
импресарска и продуцентска дейност, преводачески услуги, легализация на документи, езиково
обучение, ресторантьорство и хотелиерство, тур
операторска и туристическа агентска дейност,
търговия в страната и в чужбина, търговско
представителство, агентство, посредничество и
комисионерство, предприемаческа, маркетингова,
рекламна, консултантска, лизингова и информационна дейност, външнотърговска дейност – импорт,
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експорт, реекспорт, бартер, автотранспортни и
спедиторски услуги (без пощенски пратки), както
и всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Милена Любенова Михайлова, която
го управлява и представлява.
205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17880/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобал билд
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Боряна 37, офис
5, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени със закон
форми и с всякакви стоки, консултантски услуги
в областта на строителството на промишлени
и жилищни сгради, управление и контрол на
строителни проекти, както и на търговски дружества, инженерингова, маркетингова, лизингова,
иновационна и информаторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, която има търговски характер и не е
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниел
Митьов Димов и Нина Господинова ЛамбоваДимова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17844/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тария
ГВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 732,
вх. Г, ап. 86, с предмет на дейност: транспортни
услуги и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги Върбанов
Върбанов, който го управлява и представлява.
207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18336/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йор
биг инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос-износ на продукти на хранително-вкусовата
промишленост, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди и течни горива, търговия с резервни
части – нови и втора употреба, и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йоанис Мораитис, който
го управлява и представлява.
208
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17943/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Алекс – строй“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, кв. Обеля 2,
бл. 257, ет. 8, ап. 95, с предмет на дейност: ремонт
и строителство, външна и вътрешна изолация на
сгради, строеж и реставрация на къщи и сгради
и други битови услуги, комисионна, маркетингова, търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско посредничество, представителство и
агентство на чуждестранни и местни лица, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Георгиев Георгиев, Даниела Стоянова Георгиева
и Александър Христов Георгиев и се управлява
и представлява от Христо Георгиев Георгиев и
Александър Христов Георгиев заедно и поотделно.
209
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18178/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Термопор“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Гео
Милев 114, бл. 58, ет. 14, ап. 76, 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, консултантска и
рекламна дейност и различни видове услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Николай Петров Котев, който го управлява и
представлява.
210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17245/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Виа проект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Юри Венелин 4, ет.
4, ап. 12, с предмет на дейност: проектантска
дейност, консултантска дейност и услуги в област
та на инвестиционното проектиране, търговска
дейност, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Георгиев Харизанов и Адриана Генчева Харизанова,
която го управлява и представлява.
211
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18557/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Мира – 07“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Банишора, ул. Братя
Миладинови 100, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, агентска, комисионерска и лизингова
дейност, рекламна и издателска дейност, консултантска дейност в сферата на финансите и правото,
маркетинг и мениджмънт, както и всякаква друга
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дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Серви Капел“ – ООД, и Давид Лазаро
Бори, който го управлява и представлява.
212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18237/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софийски строежи 2008“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 622, вх. В, ет. 1, ап. 45, с предмет
на дейност: строителни и строително-ремонтни
дейности, 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 всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румен Тимофеев Ангелов, който го управлява
и представлява.
213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18242/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ем енд Ем про
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 458,
вх. 7, ет. 6, ап. 16, 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 всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Милко Минков Тотевски и Димитър Стоянов
Мандов и се управлява и представлява от Милко
Минков Тотевски.
214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17669/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вице верса“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у п равление Софи я, район „Иск ър“, ж.к.
Дружба, бл. 227, вх. А, ет. 12, ап. 79, с предмет
на дейност: преводаческа дейност, провеждане
на езикови курсове, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, туристически услуги в страната и в чужбина, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество,
покупко-продажба на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димана Владимирова Михова, която го управлява и представлява.
215
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18284/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бина – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
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равление 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, както и всякакви
други търговски услуги, дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Дончев Ангелов, който го
управлява и представлява.
216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17683/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пик
риълити“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Кърниградска 7, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
покупка на стоки и 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, превозна,
лицензионна дейност, дейност в областта на
авторските права, интелектуалната собственост,
софтуерни услуги, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингова дейност и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Румен Христов Телбизов, който го управлява и представлява.
217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18238/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройкорект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 908, вх. Б, ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност:
строителни и строително-ремонтни дейности,
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 всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тихомир Рачов Костов,
който го управлява и представлява.
218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18233/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Демимар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Владая,
ул. Юрушки мостове 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

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мара Георгиева
Трайкова, която го управлява и представлява.
219
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18189/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ел 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 526, вх. 4, ет. 5, ап. 71, с предмет на
дейност: проектиране, инженеринг, консултантска
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешнои външнотърговски сделки, рекламна дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анна Христова Динева,
която го управлява и представлява.
220
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17871/2007 вписа промяна за „Ес Пи
Ай – 95“ – АД: премества седалището и адреса на
управление от Поморие, ул. Ахелой 8, в София,
район „Триадица“, бул. България 83А.
221
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 4264/2007 вписа промени
за „Електра – консулт“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Елена Светославова Соколова; вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Елена Светославова
Соколова на Светослава Светославова Блъскова;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Светослава Светославова Блъскова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17988/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кристал
клийн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера,
бл. 45, вх. В, ет. 4, ап. 56, с предмет на дейност:
почистване на домове, офиси, магазини и сгради,
консултантска дейност, внос и износ, маркетинг и
рекламна дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, вътрешно- и
външнотърговска дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Гергана Богданова Костова и Златка Богданова
Костова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18258/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сим компю-
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търс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл.
93, вх. Б, ет. 8, ап. 103, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос и износ и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стойка Божидарова
Боянина и Мартин Любомиров Виденов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
224
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18308/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вианди“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Мотописта 2, ул. Рикардо Ваккарини 4, ап. 16, с предмет на дейност: ресторантьорство, покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, проучвателна и маркетингова дейност в областта на
рекламата, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Рени Славчева
Маринова и Ивайло Генчев Маринов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18116/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„График“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Света
гора 35, ет. 5, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, ремонт и обзавеждане на сгради с
цел продажба, търговия със строителни материали, минерални мазилки, бои и други строителни
материали и продукти на строителството, ново
строителство, ремонт на сгради, вкл. на покривни конструкции и хидроизолации на покриви,
търговия на едро и дребно със стоки за народно
потребление и строителни машини, консултантска
дейност и консултантски услуги, ресторантьорство, кафе, хотелиерство, туристически услуги,
транспортни и таксиметрови услуги в страната
и в чужбина, покупко-продажба на недвижими
имоти и селскостопанска продукция – растителна
и животинска, посредническа, търговско-представителна, рекламна и външнотърговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Григор Първанов Владимиров, който го управлява
и представлява.
226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11161/2007 вписа промени за „Югоиз-
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точен фонд за развитие“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите и изпълнителен
член Кирил Савов Григоров; вписва като член
на съвета на директорите Биляна Михайлова и
като изпълнителен член на съвета на директорите Любица Йовановска; премества адреса на
управление в София, район „Красно село“, ул.
Нишава 33, ет. 2, ап. 5; вписва нов устав, приет
на общото събрание на акционерите, проведено
на 22.ХI.2007 г.
227
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18330/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Резорт ПГП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бигла 39,
с предмет на дейност: придобиване, управление и
разпореждане с недвижими имоти и вещни права
върху тях, строителство, ремонт и поддръжка
на жилищни, административни, промишлени и
селскостопански сгради и съоръжения в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, рекламни, информационни и
други услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Кънчев Попов,
който го управлява и представлява.
228
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18324/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валена 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 217, вх. Б, ап. 28, с предмет на дейност: покупка на стоки и 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, превозна,
лицензионна и 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
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Венета Иванова Люцканова, която го управлява
и представлява.
229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кетер – 1“ – 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
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имоти, отдаване под наем, преотдаване, както
и всякакви други търговски услуги, дейности и
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефчо Иванов Христов,
който го управлява и представлява.
230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17661/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви Би кар екстрас“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл.
12, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: предоставяне на авто-електро услуги, търговия на едро
и дребно, вкл. с автомобили и части, външно- и
вътрешнотърговска дейност, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Боряна Руменова Милушева и
Виктор Любенов Рангелов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18371/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вай – Марк
57“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Баба Вида, бл. 140,
вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: проучвателна, проектантска дейност, селско стопанство,
строителство, внос, износ, международен туризъм,
логистика, транспортни и спедиторски услуги,
вътрешнотърговска и консултантска дейност,
маркетинг и реклама, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ваньо Йосифов Марков и Ирина Йосифова
Иванова и се управлява и представлява от Ваньо
Йосифов Марков.
232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16501/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проодит“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Яворов, бл. 23, вх. Б, с
предмет на дейност: създаване, тестване, развойна
дейност, разпространение и търговия с новаторски
информационни и комуникационни технологии за
счетоводно отчитане на движението на паричните
потоци при изработката и отчитане изпълнението
на бюджети на микро- и макрониво на икономическата дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Адриан Александров Маринчев,
който го управлява и представлява.
233
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 1943/94 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Денис – Комтех – Стефан
Добрев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Джордан дизайн
2000“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 15624/2006 по
описа на СГС).
234
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18169/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Компютър трабълшутърс – Младост“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 27, ет. 11, ап.
80, с предмет на дейност: компютърни услуги,
компютърна поддръжка, обучение и консултации
по компютърни въпроси, търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и
в чужбина, както и всякаква друга дейност, за
извършването на която няма предвидена изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Станимир Станчев Стратиев, който
го управлява и представлява.
235
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17993/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гуга“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Овче поле
144, ет. 6, ап. 30, с предмет на дейност: изработване на софтуерни продукти и решения, 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,
складови, комисионни, спедиционни, превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Светослав Минков Сотиров, който го управлява
и представлява.
236
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17938/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маринко строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, кв. Кръстова
вада, ул. Асен Найденов 13, с предмет на дейност:
спедиция, транспорт, логистика, внос-износ, търговия с леки, лекотоварни и тежкотоварни нови
автомобили и автомобили втора употреба, отдаване на автомобили под наем, ремонтна дейност,
представителство, посредничество, агентство,
консултантска дейност, покупко-продажба, наем,
сделки от всякакъв вид с недвижими имоти и
движимо имущество, строителство, цялостно
проучване, проектиране, контрол, строителство
и монтаж на жилищни, промишлени, спортни и
обслужващи сгради и съоръжения, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Марин Илков Маринов,
който го управлява и представлява.
237
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18216/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Финконсулт – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“,
ж.к. Левски Г, бл. 33, вх. Б, ап. 44, с предмет на
дейност: финансови, данъчни и инвестиционни
консултации, данъчно обслужване, представителство, брокерска дейност, реклама, консултантска,
посредническа, инвеститорска и предприемаческа
дейност в областта на строителството и пазара на недвижими имоти, сделки с недвижими
имоти, отдаване на рекламни площи под наем,
търговско представителство, посредничество и
комисионерство, логистика, управленски услуги, туризъм, внос, износ, бартер и реекспорт на
стоки, хотелиерство, извършване в страната и в
чужбина на всякакви строителни, монтажни и
ремонтни работи и дейности, транспортни услуги,
продажба на всякакви стоки и материали, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Надя Костадинова Николова, която го управлява
и представлява.
238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18028/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Омега Българи я“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 62, вх. Б, ап. 86, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
консултантски услуги, строителство, услуги в
сферата на хотелиерството, ресторантьорството
и развлекателен бизнес, туризъм. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алексей Борисович
Смолокуров, който го управлява и представлява.
239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17792/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Отема“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул.
Твърдишки проход 23, ет. 8, офис 30, с предмет
на дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство и строително-ремонтни работи, проектантска и развойна
дейност, отдаване под наем на недвижимости,
консултантски услуги, сделки с интелектуална
собственост и друга дейност, незабранена със
закон и според изискванията на закона след
получаване на необходимите разрешителни и/
или лицензии от компетентните органи и организации. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 6000 лв., с едноличен собственик на
капитала Вернер Дубно, който го управлява и
представлява.
240
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17153/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КМ студио“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Студентски град, бл.
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55, вх. В, ет. 5, ап. 506, с предмет на дейност:
маркетинг, разработване на софтуер, търговия с
потребителски стоки, търговско представителство
и посредничество, консултантски услуги, внос и
износ, транспортни услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мартин Маринов Кирицов, който
го управлява и представлява.
241
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18202/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тиферет – 6“ – 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, както
и всякакви други търговски услуги, дейности и
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Атанас Георгиев
Кавлаков, който го управлява и представлява.
242
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. по
ф.д. № 11210/2004 вписа промени за „Васт“ – ЕАД:
заличава като членове на съвета на директорите
Георги Кръстев Серафимов и Петър Георгиев
Гендов; вписва като членове на съвета на директорите Олег Сотиров Михов и Димитър Стефанов
Павлов; дружеството е със съвет на директорите в
състав: Васил Георгиев Стоименов – председател
и изпълнителен директор, Олег Сотиров Михов
и Димитър Стефанов Павлов.
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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. № 3497/2004 вписа промени
за „МД 1“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Даниела Захариева Рашкова на Мирослава Огнянова Кръстева-Райкова;
заличава като съдружник и управител Даниела
Захариева Рашкова; дружеството продължава
дейността си като „МД 1“ – ЕООД, с едноличен
собственик Мирослава Огнянова Кръстева-Райкова; премества адреса на управление в София,
район „Витоша“, ул. Кумата 8; вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; дружеството се управлява и представлява от Мирослава Огнянова
Кръстева-Райкова.
244
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. № 5207/2004 вписа промяна за „Болкан
металс енд минералс“ – ЕООД: вписва промяна
в наименованието на едноличния собственик
„Фелпс Додж Експлорейшън Корпорейшън“ на
„Фрийпорт – Макморан Експлорейшън Корпорейшън“.
245
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 12426/2005 вписа промени
за „Уан БПС“ – ЕООД: заличава като управител
Ставрула Александрос Хорину; вписва като управител Моше Хаим Лифшиц; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Диян Манолов Кавръков и Моше Хаим Лифшиц заедно и поотделно, като при сключване на
договори и извършване на плащания в размер
над 10 000 лв. управителите ще представляват
дружеството заедно.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 11057/2005 вписа промени
за „Българско консултантско дружество“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Ген. Й.В. Гурко 62А,
ет. 2, ап. 5; вписва нов дружествен договор.
247
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1607/2005 вписа промяна за „Рудана – 2005“ – ООД: вписва промяна във фамилното име на съдружника Силвана Стефанова
Драгошинска на Николова.
248
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 7205/2005 вписа промени
за „АП медия“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Захарина Тодорова Кантарджиева,
като дружествените є дялове се поемат от законния є наследник Петър Асенов Виденов; вписва
като управители Ангел Асенов Виденов и Петър
Асенов Виденов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Ангел Асенов
Виденов и Петър Асенов Виденов заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
249
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18391/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марийка Ванкова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Марийка Тодорова
Ванкова, която го управлява и представлява.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18358/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Алфа реакт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл.
418, вх. Й, ет. 2, ап. 48, с предмет на дейност:
сервиз и ремонт на охранителни системи, търговия на едро и дребно, комисионни и превозни
сделки, консултантски услуги, комплексни битови, строително-ремонтни, сервизни, рекламни
и информационни услуги, представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
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дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Стефанов Стефанов и Елена
Каменова Никифорова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18215/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ултра консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 71, вх. Б, ет. 16, ап. 150, с предмет
на дейност: проектиране и внедряване на хардуер
и софтуер, разработка и тестване на софтуер,
ремонт на компютърна техника, производство
и продажба на аудио-, видео-, компютърни компоненти и програмни продукти, консултантска
дейност, свързана с мобилни и информационни
технологии, повишаване на квалификация и пре
квалификация, информационна и програмна дейност (след съответното разрешение), предпечатна
подготовка и рекламна дейност и други услуги
като предприятие по чл. 1, т. 13 ТЗ, търговия в
страната и в чужбина, всякаква друга стопанска
дейност, която не е изрично забранена от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Бойдев Бойдев, който го
управлява и представлява.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 5843/2000 вписа промени
за „Центриом“ – ООД: вписва прехвърляне на
2700 дружествени дяла от „Васади“ – ООД, на
„Люко – К“ – ЕООД; заличава като съдружник „Васади“ – ООД; вписва като съдружник
„Люко – К“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10850/96 по
описа на СГС); вписва промени в дружествения
договор.
253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5699/2001 вписа промени за „Телелинк“ – АД: вписва като едноличен собственик
на капитала „Сийтех холдингс“ Б.В.; дружеството
продължава дейността си като „Телелинк“ – ЕАД;
вписва нов устав, приет с протоколно решение от
8.ХI.2007 г. на едноличния собственик на капитала; вписва промяна на 45 000 привилегировани
поименни налични клас „Б“ акции без право
на глас в 45 000 обикновени поименни налични
клас „А“ акции с право на глас; капиталът на
дружеството е 1 000 000 лв., разпределен в 1 000
000 обикновени поименни налични акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една.
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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. № 8709/2001 вписа промени
за „Офис за външна търговия на Флорида в София“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Изгрев“, ж.к.
Изгрев, ул. Фр. Жолио-Кюри, бл. 20, вх. А, ет.
14, офис 1404; вписва промени в учредителния
акт на дружеството.
255
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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. № 12627/2001 вписа промени
за „Евани комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Емилия Стефанова
Бакърджиева на Лиляна Цветанова Пайташева;
заличава като едноличен собственик и управител Емилия Стефанова Бакърджиева; вписва
като едноличен собственик и управител Лиляна
Цветанова Пайташева; вписва промяна на наименованието на „Прим – прогрес“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Сердика“, бул. Сливница 183; вписва
промяна в предмета на дейност: производство и
търговия с изделия за битова химия и козметика и с промишлени и селскостопански стоки и
услуги в страната и в чужбина (без забранените
със закон), строително предприемачество, сделки
с недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, комисионерство, транспортна
дейност, туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерство, организиране на заведения
за обществено хранене, както и други дейности,
незабранени със закон; дружеството ще се управлява и представлява от Лиляна Цветанова
Пайташева; вписва нов учредителен акт.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 453/2002 вписа промени
за „Тог България“ – ЕООД: заличава като управител Весела Михайлова Пенкова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Павел Тихомиров Пенчев и Людмил Ангелов
Илков заедно и поотделно, като когато се касае
за следните действия: подписване на данъчни облагателни актове или актове за констатиране на
нарушения от контролиращи органи, сключване
и подписване на договори, назначаване или уволняване на работен персонал, каквито и да било
банкови операции, както и разплащания в брой
със суми над 500 лв. месечно, ще се извършват
от управителя Людмил Ангелов Илков с другия
управител винаги заедно, а при разпореждане със
суми и имущество на дружеството над 2000 лв.
управителите ще подписват само заедно.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1169/2002 вписа промени
за „Капитолия импорт-експорт“ – ООД: вписва
промяна в предмета на дейност: вътрешно- и
външнот ърговск и сделк и с всякак ви сток и,
търговски сделки с моторни превозни средства,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, дейност
като застрахователен брокер, лизинг и всякакви
други стопански сделки, за които няма изрична
законова забрана; заличава като управител Николай Красимиров Николаев; дружеството ще се
управлява и представлява от Салех Салим Асил.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4675/2002 вписа промени за „Телевизия
Европа“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Димитър Георгиев Русев и Емил
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Моис Капон; вписва като член на съвета на директорите Радослава Асенова Ефремова; вписва
решението на общото събрание на акционерите
от 19.Х.2007 г. за промени в устава.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2369/2002 вписа промени
за „АБ оптимус“ – 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; дружеството ще се
управлява и представлява от Асен Александров
Николов и Лучия Димитрова Фикова заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
260
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. № 3931/90 вписа промени за
„Хардексим“ – ООД: заличава като съдружник
Никола Димитров Хардалиев, като дружествените му дялове в размер на 25 дяла се поемат
от неговия наследник Васил Николов Хардалиев; дружеството продължава дейността си като
„Хардексим“ – ЕООД, с едноличен собственик
Васил Николов Хардалиев, който ще го управлява
и представлява.
261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 16710/91 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Христо Арсов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Арсов – 2007“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 11291/2007 по описа на СГС).
262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 5240/93 вписа промени за
„Туристинвест – Д.Т.“ – ЕООД: вписва промяна
в учредителния акт; вписва промяна в предмета
на дейност: външнотърговска дейност, внос и
износ във и от България, външноикономическа и
свързаната с нея посредническа дейност, отдаване
под лизинг, финансово-брокерска и консултантска
дейност, разрешена със закон, туризъм – агентска
и туроператорска дейност съгласно Закона за
туризма, посредническа дейност по наемане на
работа в страната и в чужбина, всякаква стопанска
дейност – преработка и производство, строителство, транспорт, външнотърговска, посредническа
и консултантска дейност, незабранена със закон,
посредническа дейност, фрахтовка на кораби, отдаване под лизинг, финансово-брокерска дейност,
консултантски услуги, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон.
263
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 6329/93 вписа промени
за „Телеконцепт“ – ЕООД: деноминира капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в
т.ч. и размера на дяловете; вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Георги Сладкаров на
Любомир Ангелов Вълев; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Георги
Сладкаров; вписва като едноличен собственик на
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капитала и управител Любомир Ангелов Вълев;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Триадица“, ул. Кърниградска
5, ет. 2, ап. 5; дружеството ще се управлява и
представлява от Любомир Ангелов Вълев; вписва
нов устав на дружеството.
264
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17691/94 вписа промени за „Лазурит
94“ – АД: вписва преизбиране на членовете на
съвета на директорите за срок 5 години в състав:
Галина Славчева Дойчинова – председател и изпълнителен директор, Мария Максимова Тенева
и Ася Светомирова Христова; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Галина Славчева Дойчинова; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Изгрев“, бул. Цариградско шосе, бл. 11;
вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 7.V.2007 г.
265
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 14909/94
вписа прекратяването на „Ескада“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Емил Марков, ул. Луи Айер 1,
бл. 115, ап. 30, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Добромир Георгиев Пасков и със срок
за ликвидацията 6 месеца.
266
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. № 19809/95 вписа промени
за „Витамина фарм“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството на 5000 лв.; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
267
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 3431/2006 вписа промени
за „КДК – Терм“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на всичките 50 дружествени дяла, съставляващи
целия уставен капитал на дружеството, от Крум
Димитров Крумов на Емил Михалев Димитров;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Крум Димитров Крумов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Емил Михалев Димитров, който ще управлява
и представлява дружеството; премества адреса
на управление в ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 55.
268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 8412/2006 вписа промяна
за „Антония – 2006“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговска дейност като
заложна къща и оказион, добиване, преработка и
сделки с благородни метали, реализация, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство
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и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон.
269
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. № 14761/2006 вписа промени за „Уникон груп“ – ООД: дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Асен
Божидаров Ангелов и Иван Василев Парушев
заедно и поотделно, а при сключване на сделки
на стойност над 20 000 лв. – само заедно; вписва
изменение в дружествения договор.
270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12731/94 вписа промени за „Финметалс
холдинг“ – ЕАД: заличава като членове на съвета
на директорите Сангита Митал, Вилас Вишну
Джамнис и Рамеш Багаванрао Босале; вписва
като членове на съвета на директорите Сантану
Кумар Нат, Свапан Дев Гош и Христо Николов
Комитов; вписва като изпълнителен директор
Свапан Дев Гош.
271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 4 от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1447/94 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Голдън уотър – Ангел
Янков“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Голдън уотър“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 10435/2007).
272
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1823/94 вписа промени за „Ивайло и
Ивайло“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Слатина“, ул.
Стефан Киров 14; вписва нов учредителен акт.
273
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. № 8478/95 вписа промени за
„Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 9 532 000 лв. на 10 232 000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 12902/2000 вписа промени
за „Конфтекс“ – ЕООД: заличава като управител
Джакомо Греко; заличава като прокурист Стоян
Иванов Петров; вписва като управител Ангелчо
Славчов Алексов.
275
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12436/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Холдинг – Нова 21“ – АД.
276
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 23485/91 вписа промени за „Финансова
къща Болкан интернешънъл брокърейдж“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
и представляващ дружеството Христо Петков
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Чоевски; вписва като член на съвета на директорите Зоя Руменова Георгиева; дружеството ще
се представлява от председателя на съвета на
директорите Иван Димитров Овчаров.
277
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 28700/91 вписа промени за
„Евразиян интернационал Рауф Ахурдов“ – ЕООД:
деноминира капитала на дружеството от 5 000
000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете;
вписва нов дружествен акт.
278
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. № 33474/92 вписа промени
за „Балдор“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Цоло Каменов Тодоров на
Веселин Цолов Тодоров; заличава като съдружник Цоло Каменов Тодоров; дружеството продължава дейността си като „Балдор“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Веселин
Цолов Тодоров; дружеството ще се управлява и
представлява от Веселин Цолов Тодоров; вписва
нов учредителен акт.
279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 26686/92 вписа промени за „Лора“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Подуяне“,
ж.к. Левски – Зона В, бл. 20, вх. Б, ет. 4, ап. 23;
деноминира капитала на дружеството от 5 000
000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете;
вписва промяна във фамилното име на едноличния собственик на Мансур Али Слейман; вписва
нов учредителен акт.
280
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 11621/93 за „Апсис“ – ООД,
относно района, който следва да се чете „район
„Триадица“.
281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18352/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крисмар – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Юндола 26, с предмет на дейност: производство,
покупка на стоки и други вещи с цел продажба
или отдаване под наем в страната и в чужбина
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, складова и лизингова дейност, програмна, информационна, импресарска, рекламна
дейност и производство на рекламни материали,
спедиционна, превозна дейност и автосервиз,
та кси ме т рови, т у рис т и ческ и, фризьорск и и
козметични услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като всяка дейност,
изискв аща съответно разрешително, лиценз или
друг вид разрешение, ще се извършва след получаването им. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Станислав Костадинов Павлов, който
го управлява и представлява.
282
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17764/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ладоре“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Витоша“, бул. Александър Пушкин 100,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, разработка на компютърни програми и
софтуер, предоставяне на услуги в областта на
високите технологии, програмиране на софтуер
и хардуер, разработване на хардуерни продукти,
консултантски услуги в областта на информационни те и ком у никационни те тех нологии,
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всичко
останало, незабранено със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със
съдружници Александра Благоева Захариева,
Петко Андреев Маринов и Андрей Руменов Русев
и се управлява и представлява от Александра
Благоева Захариева.
283
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18488/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хиба Инверсионес“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 136, с предмет на дейност: сделки
с недвижимо имущество – покупко-продажби и
наеми, строителство, сключване на международни
договори в областта на строителството и износ
на работна ръка, производство на стоки с цел
търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни услуги, вкл. и международни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски, турагентски, информационни и рекламни
сделки и услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни
сделки, както и всякакви сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Антонио Хименес Байестер, Мигел Анхел Хименес Байестер
и Салюд Хименес Байестер, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17898/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВиГ – Младенови“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Банкя“, с. Иваняне, ул. Св. св. Кирил и Методий 32, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерство и ресторантьорство, реекспорт,
т ранспортна, спедиционна и комисионерска
дейност, строително предприемачество и сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Васил Петров Младенов и Георги Петров
Младенов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17637/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бобсън 79“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Саранци
11, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: шивашки
услуги, консултантска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна
търговия, производство, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Боряна Страшимирова
Рилкина, която го управлява и представлява.
286
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. № 8494/2007 вписа промени
за „Авто лъч 2007“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Денимир Симеонов
Ваклев на Стоян Цонев Цонев; заличава като
съдружник и управител Денимир Симеонов Ваклев; вписва като съдружник и управител Стоян
Цонев Цонев; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Стоян Цонев Цонев.
287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17998/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нира – 60“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, кв. Дървеница, ул. Константин Игнатов 4, с предмет на
дейност: таксиметрова 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 всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Недялко Сотиров Петков, който го
управлява и представлява.
288
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. № 8430/2007 вписа промени за
„Агристо България“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на 155
000 лв.; вписва нов учредителен акт.
289
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. № 16101/2007 вписа промени
за „Екотехника“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружеството, от Огнян Борисов
Симеонов на Станчо Димитров Димитров; заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Огнян Борисов Симеонов; вписва
като едноличен собственик на капитала и упра-
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вител Станчо Димитров Димитров; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Станчо Димитров Димитров.
290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18520/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Е – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Мащерка 28А, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, транспорт и спедиторска дейност и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Еди Петров Пенчев, който го управлява
и представлява.
291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17866/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рамот
И.Ф.М. България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ул. Райко
Алексиев 26, бл. 3, вх. Б, с предмет на дейност:
управление на сгради и съоръжения, покупка и
продажба на стоки, търговия с имоти, дизайн,
конструиране и конструкторско наблюдение,
представителство на чуждестранни фирми, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Рамот И.Ф.М. Лимитид“, Кипър (рег.
№ НЕ 175783), и се управлява и представлява от
управителя Дрор Шушан.
292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18573/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Прайм
ФРМС“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Кестен 24,
с предмет на дейност: консултантска и маркетингова дейност, информационна, програмна и
издателска дейност, подготовка и управление на
различни проекти, рекламна дейност, комисионни,
агентски и посреднически дейности, всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Прайм консултинг“ – ООД, и
Фондация за реформа в местното самоуправление и се управлява и представлява от Владислав
Георгиев Георгиев.
293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18311/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лотос 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Апостол
Карамитев 7, ет. 1, офис 5, с предмет на дейност:
проектиране, строителство и строително-ремонтни работи в промишленото, гражданското
и инфраструктурното строителство, изграждане,
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предаване или продаване на комплексни обекти и
обекти „под ключ“, търговия с недвижими имоти,
изграждане на строителни обекти и продажба
като готов строителен обект, лизинг, лизингови
операции, търговия със строителни материали,
конструкции и изделия, инженерингова дейност
в страната и в чужбина, управление на проекти,
оценки на недвижими имоти и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Максим Соломонов
Лазаров и се управлява и представлява от едноличния собственик Максим Соломонов Лазаров
и управителя Милена Димитрова Тахова заедно
и поотделно.
294
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17611/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Елит – груп – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, кв.
Горна баня, ул. Подлозище 16А, с предмет на
дейност: ресторантьорска и хотелиерска дейност,
изграждане, ремонт и реконструкция на жилищни,
административни и промишлени обекти, инженерингови услуги – проучване и проектиране,
геоложки и геодезически проучвания, представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортни и финансови услуги, всякаква
друга търговска дейност, разрешена със закон и
неизискваща специално разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Иванов Иванов и Христо
Тодоров Георгиев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18600/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джи и Ем
инжинеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Добруджа
4, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки,
производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки
на търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица и дружества,
сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, туристически,
туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Янко Иванов Петков и Мариян Михайлов Лилков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18323/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Танина 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 227, вх. А, ап. 14, с предмет на дейност: покупка
на стоки и 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 д 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 Таня Недялкова Люцканова, която го
управлява и представлява.
297
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. № 23960/94 вписа промени
за „Диаджео България“ – ЕООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Изгрев“, ул. Академик Методи Попов 24А;
заличава като управители Джеймс Патрик Янг и
Алън Дейвид Худ; вписва като управители Даниел
Брет Радич и Василис Андрикопулос, които ще
управляват и представляват дружеството заедно
и поотделно; вписва нов устав на дружеството.
298
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. № 15196/95 вписа промени
за „Топ – консулт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 9 дружествени дяла от Детелина Тодорова
Илиева на Иван Петров Джиджев; заличава като
съдружник Детелина Тодорова Илиева; вписва
нов дружествен договор.
299
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. № 6671/94 вписа промени за
„И Джей Ар груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Емануил Юриевич
Трейман на Радослав Светлозаров Мечков и 17
дружествени дяла от Емануил Юриевич Трейман
на Юлиян Юриев Мавродиев; заличава като съдружник и управител Емануил Юриевич Трейман;
дружеството ще се управлява и представлява от
Радослав Светлозаров Мечков и Юлиян Юриев
Мавродиев заедно и поотделно; вписва изменение
на дружествения договор.
300
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. № 12347/2000 вписа промени
за „Група Елит“ – ООД: заличава като управител
Иво Велков Иванов; вписва като управител Иван
Ненков Ненков, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 11004/98 вписа
промени за „Мототехника – 2“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва
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промяна на предмета на дейност: търговия с нови
и употребявани автомобили, резервни части и
аксесоари към тях, маркетинг и реклама, търговско посредничество и представителство, всякаква
друга дейност, незабранена изрично със закон;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Изгрев“, ул. А.П. Чехов 65, ет. 3, ап. 11.
302
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9882/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Нова търговска компания 2004“ – АД.
303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17650/97 вписа промени за „СКГТ
Трансремонтстрой“ – ЕАД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 913 529 лв. на 1 313
529 лв. чрез издаване на нови 400 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; вписва решението на едноличния собственик на капитала
от 6.ХI.2007 г. за промени в устава; дружеството
продължава дейността си като акционерно дружество „СКГТ Трансремонтстрой“ – АД.
304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17709/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Обзор маркет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Петър
Парчевич 45, ет. 1, с предмет на дейност: строителство са жилищни, търговски и административни сгради, управление на недвижими имоти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Нордик Пропърти“ – АС, Норвегия, и се управлява и представлява от управителя Евгени
Любомиров Апостолов.
305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17890/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ем Бе Аш“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Проф.
Джовани Горини 8, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: покупка, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически и рекламни услуги, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Марк Андре Бонемой
и се управлява и представлява от управителя
Марк Андре Бонемой и Боряна Бонева Бонева
заедно и поотделно, като управителят Боряна
Бонева Бонева има право да задължава дружеството в размер до 5000 евро, а за разплащания,
надхвърлящи 5000 евро, се изисква съгласието и
на двамата управители.
306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18045/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шейла декор“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, бл. 35, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: производство и продажба на сватбени
аксесоари и облекла, организиране на сватбени
тържества, декорация и вътрешно обзавеждане,
ст роително-ремонтни дейности, изг ра ж дане
на електроинсталации, електронни системи за
сигу рност и видеонаблюдение, изработка на
рекламни материали, реклама, външно- и вътрешнотърговска дейност и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Анелия Чавдарова Алексова, която го управлява
и представлява.
307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 10004/2007 вписа промени
за „Дина 2007“ – ЕООД: заличава като управител
Господинка Йорданова Павлова; дружеството
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Антоанета
Евлогиева Стоилова; вписва промяна на предмета
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти.
308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18073/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еър транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Цар
Симеон 15, с предмет на дейност: авиационна
дейност и услуги – въздушен превозвач, авиационен оператор, авиационен учебен център,
всякаква друга транспортна дейност в страната и
в чужбина, вътрешна и международна спедиция,
отдаване на автомобили под наем, експортна и
импортна дейност, бартерни и компенсационни
сделки и всякакви специфични външнотърговски
операции, маркетингова, концесионна, посредническа, агентска, консултантска, лизингова,
инженерингова и рекламна дейност на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм, както и всякакви съпътстващи го дейности, всякакви други
производства, търговия, услуги и специфични
операции, без забранените или ограничените
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Кънчо Йорданов Ковачев,
който го управлява и представлява.
309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 7398/2007 вписа промени за
„Сент мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 40 дружествени дяла от Десислава Богданова
Костова на Албена Петкова Петрова; заличава
като съдружник и управител Десислава Богданова Костова; дружеството ще се управлява и
представлява от Албена Петкова Петрова.
310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17869/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Техно строй Бълга-
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рия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 188, ет.
1, с предмет на дейност: строителство и ремонт,
строителен инженеринг, предприемачество, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Никола Симеонов Николов и Христо
Симеонов Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18125/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Севен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Персенк 51, ет. 1, ап.
3, 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 Северин Рашев Северов,
който го управлява и представлява.
312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17725/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди
Ен Ди груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски, Зона Г, бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 15, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, посредническа дейност, търговия с
недвижими имоти, посредническа дейност, търговия с недвижими имоти, внос, износ, ноу-хау,
отдаване на жилищни и нежилищни площи под
наем, транспортна дейност, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция,
интернет, маркетинг, туристическа, строителна,
транспортна, програмно-техническа и всякаква
друга дейност, позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Димчо Матеев Андонов, който го управлява и
представлява.
313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17594/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кук – шелфиш“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Мила
Родина 17, ет. 3, с предмет на дейност: търговия и
консултантски услуги, сделки с недвижими имоти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Хавиер Кастромил Пернас, който го
управлява и представлява.
314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18018/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Ви Ел
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 8, ап. 29, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство, ремонт и
поддръжка на жилищни и административни сгради, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, хотелиерск и, ресторантьорск и,
туроператорство и туристическо агентство (след
лиценз), допълнителни туристически услуги, рекламни и информационни услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Любомир Димитров Петрински и
Валентин Димитров Стайков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17852/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боряна Соколова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 64, вх. 2, ет. 10, ап. 118, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Боряна Цветанова Соколова, която го
управлява и представлява.
316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18026/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кристо
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл.
39, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: търговия
и производство на електроматериали и електрооборудване, доставка и монтаж на строителни
материали и елементи, строителна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и
в чужбина, всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Пламенов Кирилов и Христо Пламенов Божков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17366/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Инватек
БС България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Проф.
Георги Павлов 34, ет. 2, с предмет на дейност:
продажба на едро и дребно на промишлени
стоки, внос и износ, продажба на едро и дребно,
износ на хранителни стоки, сделки с недвижими
имоти и тяхното посредничество, разработка,
администрация и поддръжка на движимо и
недвижимо имущество, доставка, сглобяване,
пускане в действие, техническа поддръжка и
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изграждане на заводи за преработка на промишлени, битови и други отпадъци, осъвременяване
на водните системи за отпадни води, създаване
на нови промишлени зони с използване на нови
технологии, патенти и ноу-хау, преработка на
отпадъци, в т.ч. преработка на опасни отпадъци,
болнични отпадъци, смесени пластмаси и гуми,
автомобилни гуми и индустриална гума, твърдата част на битовите отпадъци, производство на
силикатна маса и каменна вата като строителни
материали, производство на възобновяема енергия
(когенерация) – електричество, топлинна енергия,
дизелово гориво, етанол и преработка на отпадъци,
транспортна дейност, натоварване, разтоварване
и обслужване на отпадъци, спедиторска дейност
от и до международни доставчици с всякакъв
вид транспорт, придобиване, трансфер и наемане
на сгради, съоръжения, движимо и недвижимо
имущество на основата на финансов и оперативен лизинг, консултантски услуги в сферата на
инвестициите, финансовата и икономическата
дейност, пазарни проучвания и посреднически
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници „Инватек Балтик Сервис“ – ООД, и Георги Русчев Русев и се
управлява и представлява от Георги Русчев Русев.
318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17745/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алфахим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. 101
№ 12, с предмет на дейност: продажба, производство на лабораторно оборудване, продажба и
разфасоване на химически реактиви, търговия
на едро и дребно, производство и търговия с
хранителни и нехранителни продукти, суровини
и материали, комисионна и консигнационна дейност, внос, износ, експорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, маркетинг,
лизинг, реклама, транспортна, строителство, обучение, консултации, туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, както и всички други дейности
и услуги, незабранени със закон, за които не се
изисква разрешение от надлежен държавен орган
преди съдебната регистрация на дружеството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Евгений Димитров Христов, който го
управлява и представлява.
319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 13744/2007 вписа промени
за „Глисада инженеринг“ – ООД: вписва промяна
на предмета на дейност: търговия с авиационни
части, ремонт на авиационни части, търговско
представителство, посредничество, внос-износ и
реекспорт на авиационни части, обмен и търговия
с нау-хау и други интелектуални продукти, наземно
и техническо обслужване на въздухоплавателни
средства, ремонт на авиационна техника, сделки
с недвижими имоти, строителство, проучване,
маркетинг, управленски и консултантски услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва нов дружествен договор.
320
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18060/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Цветков
арт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 71, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
консултантска, посредническа, комисионна,
агентска, информационна, маркетингова, производствена, инженерингова, вътрешно- и външнотърговска дейност, проектиране и строителство,
рекламна дейност и маркетинг на стоки, услуги
и технологии, представителство на чуждестранни фирми в страната и на български фирми в
чужбина, складова и лизингова дейност, както
и извършване на всякакъв друг вид стопанска
дейност, незабранена със закон в страната и в
чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мария Миткова Цветкова и Ивайло Цветанов Цветков и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18120/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Иванина“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
2, бл. 253, вх. Б, ет. 2, ап. 47, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно – внос, износ, маркетинг, реклама, бартерни, лизингови, реекспортни
и други операции, свързани с експорт и импорт
на стоки и услуги, търговско представителство,
посредничество, агентство, спедиторска дейност,
кафетерия и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иванина Стефанова Вушкова, която
го управлява и представлява.
322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18156/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ойл
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл.
241, вх. Д, ет. 6, ап. 65, с предмет на дейност:
търговия с природен газ, втечнени въглеводородни
газове, петрол и петролни продукти, транспортна
дейност, предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и товари
във вътрешно или международно съобщение при
задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните средства, 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, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, други дейности и сделки, незаб-
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ранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Данаил Ангелов Колов,
който го управлява и представлява.
323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18078/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Астрея глоуб“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 11, вх. А, ет. 7, ап. 27, с предмет на
дейност: консултантски услуги, услуги в област
та на обучението, транспортна, туристическа и
търговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петя Колева Иванова,
която го управлява и представлява.
324
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18013/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ц
и А технолукс експрес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 510, вх. В, ет. 1, ап. 42, с предмет
на дейност: битови и офис ремонти, поддръжка
и управление на недвижими имоти – жилища
и офиси, поддръжка на сградни инсталации,
транспортни услуги, инвестиции и търговия с
недвижими имоти, строителство, предприемачество, проучвателна и проектантска дейност в
областта на архитектурата и строителството, комисионна и посредническа дейност, туристическа,
рекламна, информационна и програмна дейност,
импресарски услуги, внос и износ на стоки, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на
лизинг, счетоводни услуги, консултантски услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Цветков Бонев, който го управлява и представлява.
325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17817/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Барел – А“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, с. Яна,
район „Балканстрой“, с предмет на дейност:
производство и търговия с метални изделия и
метали, производство на метални варели, маркетинг, реклама, пазарни консултации и анализи,
ремонт на машини и съоръжения, транспортна
дейност, уеб дизайн, външно- и вътрешнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, всички дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Александър Костадинов
Горанов, който го управлява и представлява.
326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17974/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юнайтед медия София“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
кв. Манастирски ливади, ул. Майор Павел Павлов 6, бл. 120, вх. 1, ет. 4, ап. 16, с предмет на
дейност: реклама, маркетинг, медия купуване,
издателска, импресарска, информационна дейност, дизайн, производство и разпространение
на рекламни клипове, организация и провеждане
на изложби, панаири, симпозиуми, галерийна
дейност, производство, изпълнение и реализация
на произведения на изкуството, пространствено
оформление, екстериор и интериор, вътрешна и
външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, комисионна дейност,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Анна Иванова Тодорова, която го
управлява и представлява.
327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13852/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оемджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Света Троица, бл. 330, вх.
Б, ет. 9, ап. 52, с предмет на дейност: проучване,
проектиране, разработване, продажба и внедряване на програмни системи, превоз на пътници
в страната и в чужбина, производствена дейност,
търговия на едро и дребно, изграждане и експлоатация на магазини и складове, селскостопанска
дейност, предприемаческа и инвестиционна дейност, търговско посредничество, представителство
и комисионерство, търговия с недвижими имоти,
както и всички други дейности, разрешени със
закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илиян Дойчинов Митрев,
който го управлява и представлява.
328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17778/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интериор сцена“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Професор Георги
Златарски 19Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
изграждане и поддръжка на издания – онлайн
(сайтове), покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, митнически и
данъчни консултации, логистика, маркетингови
проучвания, търговско представителство, посредничество и агентство, хотелиерски, рекламни,
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информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Кремена Стефанова Дачова и Тоня Радостинова
Раева и се управлява и представлява от Кремена
Стефанова Дачова.
329
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. № 18177/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество със специална
инвестиционна цел „Зет пропъртис инвестмънт
фонд“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Цар Борис
III № 281, с предмет на дейност: инвестиране
на парични средства, набрани чрез издаване на
ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и
ограничени вещни права върху недвижими имоти,
развитие на собствени недвижими имоти чрез
извършване на строежи и подобрения, продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг,
аренда или за управление на собствени недвижими
имоти, всякаква друга дейност, пряко свързана
със секюритизацията на недвижими имоти и
позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., разпределен в
500 000 обикновени безналични поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Стамат Паскалев
Дойчев – изпълнителен директор, Андон Николаев Атанасов – председател, и Цветомил Иванов
Факьов – зам.-председател, и се представлява
от изпълнителния директор Стамат Паскалев
Дойчев.
330
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. № 14779/2007 вписа промени за „Строй
инвест 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Ивайло Йорданов
Радев на „Фактор Груп Холдинг“ – АД; заличава
като едноличен собственик на капитала Ивайло
Йорданов Радев; вписва като едноличен собственик на капитала „Фактор Груп Холдинг“ – АД
(рег. по ф.д. № 2430/2005); вписва нов устав на
дружеството.
331
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 1661/97 за
политическа партия „Съюз на демократичните
сили“: вписва нов устав на политическата партия,
приет на ХІХ Национална конференция на ПП
СДС на 17.Х.2009 г., който е неразделна част от
решението; вписва решението на Националната комисия за вътрешни избори за обявяване
на избора на Мартин Димитров Димитров за
председател на ПП „Съюз на демократичните
сили“; вписва решението на Националния съвет на ПП „Съюз на демократичните сили“ за
избор за главен секретар на Димитър Иванов
Иванов и председател на Националния щаб за
избори Борис Иванов Марков; заличава стария
Национален изпълнителен съвет на ПП „Съюз
на демократичните сили“; вписва нов състав на
Национален изпълнителен съвет (НИС) на ПП
„Съюз на демократичните сили“, както следва:
Мартин Димитров Димитров – председател на
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СДС, Вълчо Иванов Чолаков – зам.-председател;
Цанко Георгиев Цветанов – зам.-председател;
Румен Димитров Христов – зам.-председател;
Найден Маринов Зеленогорски – зам.-председател; Любомир Иванов Ковачев – зам.-председател; Вельо Атанасов Илиев – зам.-председател;
Светозар Борисов Шуманов – зам.-председател;
Димитър Иванов Иванов – главен секретар; Борис
Иванов Марков – председател на Национален
щаб за избори; Политическа партия „Съюз на
демократичните сили“ се представлява от председателя Мартин Димитров Димитров, а в негово
отсъствие или по определени задачи – от всеки
един от заместник-председателите или от главния секретар по ред, определен от председателя:
Вълчо Иванов Чолаков, Цанко Георгиев Цветанов, Румен Димитров Христов, Найден Маринов
Зеленогорски, Любомир Иванов Ковачев, Вельо
Атанасов Илиев, Светозар Борисов Шуманов,
Димитър Иванов Иванов.
3691
Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира под парт. № 373, т. 12, р. Х, стр.
60 по ф.д. № 754/2009 политическа партия с наименование „Нова сила“ със седалище и адрес
на управление София, Столична община, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 20. Вписва устав
на партията, приет на учредителното събрание,
проведено на 19.IX.2009 г., който се счита неразделна част от настоящото решение. Вписва
Централен комитет на политическата партия в
състав: председател – Антон Георгиев Сираков,
заместник-председател – проф. Боян Цветков
Лалов, заместник-председател – Георги Цветанов
Георгиев, заместник-председател – Константин Димитров Костов, организационен секретар – Йордан Георгиев Йорданов, членове: Георги
Иванов Четински, Георги Стефанов Трендафилов,
Георги Стоичков Тонев, Людмил Любенов Новков, Петър Георгиевич Турлаков, Петър Николов
Петров, Снежана Стефанова Иванова, Светла
Петкова Рашкова, Стоян Златанов Златанов, Таня
Монева Атанасова. Вписва Висш политически
съвет на политическата партия в състав: Благой
Петров Гицев, Борис Георгиев Анов, Валентин
Петков Борисов, Владимир Николов Живков,
Вълка (Веса) Райчева Михайлова, Георги Петков
Маринов, Георги Димитров Майоров, Гриша
Петков Иванов, Димитър Костадинов Билярски,
Димитър Колев Кунев, Емил Борисов Янев, д-р
Ивайло Симеонов Бояджиев, Кирил Александров
Илиев, Костадин Тенев Костадинов, Кристиян
Благоденов Цветков, Любомир Василев Кацаров,
доц. Малина Йорданова Стефанова, Мая Николова
Михайлова, Михаил Христов Михайлов, Никола
Крумов Николов, Радоил Владимиров Чаворски,
Ромео Стоев Банов, Светлин Недков Великов,
Спас Атанасов Пашов, Светослав Петров Иванов,
Станислав Иванов Косаков, ст.н.с. инж. Стефан
Лазаров Пиперков, Теодор Иванов Раев, Тихомир
Динев Томов, Филип Филипов Филипов, Цветан
Петров Начев. Вписва Контролна комисия (контролен орган) на политическата партия в състав:
председател – адв. Димитър Маринов Марковски,
членове: Миглена Любомирова Фарфарова, Станимир Иванов Генов. Партията се представлява
от председателя є Антон Георгиев Сираков.
3774
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
билярд федерация, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията на
5.VІ.2010 г. в 14 ч. в София, район „Дружба“, ж.к.
Дружба 2, бл. 212, вх. Г, ап. 102, при следния дневен
ред: 1. приемане на програма за осъществяване
на дейността на Българската билярд федерация;
2. приемане на годишния бюджет на Българската
билярд федерация за 2010 г.; 3. определяне на
годишния членски внос за спортните клубове
и състезатели, членове на Българската билярд
федерация; 4. вземане на решение за кандидатстване за спортна лицензия към Министерството
на физическото възпитание и спорта; 5. вземане
на решение за кандидатстване за членство към
Европейската билярд федерация (ЕРВF); 6. промяна на устава на Българската билярд федерация; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3674
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кратос 5“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.VІ.2010 г. в 10 ч. в София, ул. 681 № 4, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за откриване на производство по ликвидация; 2.
отчет на дейността на УС; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3735
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Орфеус“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.VІ.2010 г. в 19 ч. в София, ул. Георги Бенковски 15, ет. 2, офис Orpheus, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението през 2008, 2009 и 2010 г. и годишни
отчети; разглеждане дейността и активността
на всеки член на сдружението; 2. приемане и
изключване на съдружници по молба, отпадане
или изключване; 3. приемане на нов устав или
изменение на настоящия устав на сдружението; 4.
вземане на решение за прекратяване, закриване
и заличаване на сдружението; назначаване на
ликвидатор и приемане на отчета му.
3772
4. – Управителният съвет на сдружение
„Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 26.VІ.2010 г. в 15 ч. в заседателната зала
на ИПОИ – БАН, ул. Акад. Г. Бончев 25А, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за изпълнение на бюджета и за дейността
на сдружението през 2009 г.; 2. доклад на регистрирания одитор д.е.с. Йорданка Стефанова за
извършената проверка и заверка на годишния
финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2009 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им през 2009 г.; 5. приемане на бюджет
2010 г.; 6. разни.
3697
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1. – Управителният съвет на БРКСАО, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 27.VІ.2010 г.
в 11 ч. редовно общо събрание в София, ресторант
„Ян Гуан Фант Иен“ на ул. Джеймс Баучер 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. приемане на нови членове в сдружението; 3. избор на
членове за ръководните органи на събранието;
4. решаване на текущи въпроси.
3695
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
29.VІ.2010 г. в 7 ч. на адрес: София, ул. Г. Бенковски
10, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
с отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 8 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.
3767
1. – Управителният съвет на сдружение „Светъл ден“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.VІ.2010 г. в 14,30 ч.
в София, бул. Цариградско шосе 73, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет на сдружението; 2. промени в членския
състав на сдружението; 3. отчет за настоящите
дейности; 4. предложения за нови дейности; 5.
разни.
3621
36. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Ре – Енерджи“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.VI.2010 г. в 15 ч. в седалището на сдружението в София, район „Овча
купел“, ул. Обиколна 8, бл. А, вх. Б, ет. 3, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2009 г.; 2. план за развитие
на дейността на сдружението за 2010 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в седалището на сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 14,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3622
12. – Управителят на Хорова асоциация „Света
София – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
30.VІ.2010 г. в 16 ч. в сградата на Културен дом
„Красно село“ в София, ж. к. Красно село, бул.
Цар Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителя; проект за
решение – ОС приема отчет за дейността на управителя; 2. отчет за дейността на контролния
съвет; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на контролния съвет; 3. вземане
на решение за пререгистрация на сдружението
от сдружение в частна полза в сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност;
проект за решение – ОС приема предложението

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

на управителя за пререгистрация и продължаване
дейността на сдружението като сдружение за общественополезна дейност; 4. промени в устава във
връзка с продължаване дейността на сдружението
като сдружение, регистрирано за общественополезна дейност; проект за решение – ОС приема
промени в устава на сдружението; 5. разни.
3736
20. – Националният съвет на Политическа
партия „Български демократически форум“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
партията свиква IX редовен конгрес на 3.VII.2010 г.
в 10 ч. в София, ул. Раковски 108, при следния
дневен ред: 1. политически доклад на председателя
на БДФ; 2. промени в устава на партията; 3. избор
на председател на БДФ; 4. избор на национален
съвет и контролно-ревизионна комисия; 5. разни. Конгресът се свиква на основание устава на
Българския демократически форум поради изтичане на мандата на сегашното ръководство през
март 2010 г. При липса на кворум на основание
устава на партията във връзкза с чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Редът за
излъчване на делегати е определен с решение на
Националния съвет на Българския демократически форум: 1 делегиран член се избира на 10
редовни членове на партията.
3769
29. – Управителният съвет на Българската
федерация по ръгби, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на федерцията на 9.VІІ.2010 г. в 11 ч.
в клуб „Фаворит“, София, ул. Борово 41, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на Българската федерация по ръгби за
2009 г.; 2. приемане отчета на контролния съвет
на Българската федерация по ръгби за 2009 г.; 3.
приемане бюджета на федерацията за 2010 г.; 4.
избор на управителен съвет и контролен съвет;
5. приемане промени в устава на федерацията;
6. текущи. 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 независимо от броя на присъстващите,
като писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете в деловодството на
сдружението по адреса на управление от 10 до
16 ч. и ще бъдат предоставени на лицата, които по
закон представляват членовете или неговите представители с нотариално заверени пълномощия.
На събранието всеки представител на членовете
на федерацията се легитимира с удостоверение
за актуално състояние на клуба.
3768
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските командоси“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.VІІ.2010 г. в 10 ч. в София в
приемната зала на „СБК“, ул. Цар Симеон 164, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение от
общото събрание на сдружение с нестопанска цел
в частна полза „СБК“ със седалище на управление
София за вливане в сдружение с нестопанска цел
в общественополезна дейност – „СБК – 2005“ със
седалище на управление в Смолян; 2. преотстъпване на името на сдружението „СБК“ в полза на
„СБК – 2005“. Поканват се всички членове на
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сдружението да вземат участие лично или чрез
упълномощено от тях лице. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. при същия дневен ред, същия ден и на
същото място.
3766
39. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Висш балкански колеж“, Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 и 25
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.VI.2010 г.
в 12 ч. в Банско, ул. Княз Борис I № 148, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
управителния съвет на сдружението; 2. отчет на
ректора на учреденото от сдружението Частно
висше училище „Висш колеж по туризъм“ – Благоевград; 3. доклад за резултатите от извършения
финансов одит на Частно висше училище „Висш
колеж по туризъм“ – Благоевград, възложен с
решение на УС на сдружението от 31.III.2010 г.;
4. вземане на решение за освобождаване на
членове на сдружението и избор на нови членове; 5. обсъждане на взаимоотношенията между
сдружението и учреденото от него Частно висше
училище „Висш колеж по туризъм“ – Благоевград, и вземане на решения в тази насока; 6.
промени в управителния съвет на сдружението;
7. разни. Събранието се свиква по инициатива
на управителния съвет на сдружението съгласно
взето решение по протокол от 31.III.2010 г. Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на адреса на управление
на същото. Общото събрание на членовете на
сдружението е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
колкото и членове да се явят.
3765
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежи за Благоевград“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 25.VІ.2010 г. в 10 ч. в Благоевград в седалището на сдружението при следния
дневен ред: 1. вземане решение за прекратяване
на членството на Емил Борисов Филипов като
член и освобождаването му като председател
на УС на сдружението; 2. вземане на решение
за приемане на Милена Кирилова Филипова за
нов член на сдружението и УС; 3. избор на нов
председател на УС на сдружението; 4. промяна
в устава. Всички материали са на разположение
от 10 до 17 ч. всеки работен ден в седалището
на сдружението за времето до приключване на
общото събрание. 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 или представители.
3670
223. – Управителят на сдружение „Арбитражен
съд за търговски спорове“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
30.VІ.2010 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 3,
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офис № 6, при следния дневен ред: 1. промяна
на адреса на управление на сдружението; проект
за решение: променя се адресът на упрваление
на сдружението от Бургас, хотел „Приморец“,
стая 517, на Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 3, офис
№ 6; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете в деловодството
на сдружението на адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват управителя или негови представители с
нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч.
3672
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „К луб за подводен спорт
„Тритон“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.VІ.2010 г. в 10 ч. в
Бургас, ул. Райна Княгиня 17, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
промяна на членовете на управителния съвет; 3.
промяна на целите; 4. приемане на нови членове
на сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3696
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на производителите на
екологична енергия“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 25.VІ.2010 г. в 17 ч. в хотел
„Шератон Хотел Балкан“, София, при следния
дневен ред: 1. дискутиране на необходимите промени в българското законодателство, свързани
с възобновяемите и алтернативни енергийни
източници; 2. промяна на устава на сдружението;
3. приемане на отчет за дейността и финансов
отчет на сдружението; 4. приемане и изключване
на членове на сдружението; 5. други. 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.
3623
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Социални инициативи в община Димово“ – гр. Димово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
10.VІ.2010 г. в 17 ч. в салона на читалище „Паисий
Хилендарски“, гр. Димово, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението за 2009 г.; 2. приемане основните
насоки и програма за дейността на сдружението;
3. приемане на бюджета за 2010 г. на сдружението;
4. освобождаване на членовете на управителния
съвет; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
приемане на нови членове. Материалите за заседанието са на разположение в седалището на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
18 ч. в същата зала при същия дневен ред.
3777
12. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство на СОУ „Димитър Талев“, Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание за 2009 г. на членовете на
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настоятелството на 25.VІ.2010 г. в 18 ч. в Добрич,
ул. Ген. Г. Попов 16, в сградата на СОУ „Димитър
Талев“ в учителската стая – ет. 2, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността
на сдружението и на годишния финансов отчет за
2009 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада
за дейността на сдружението и приема годишния
финансов отчет за 2009 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им до 31.ХІІ.2009 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им до
31.ХІІ.2009 г.; 3. разни – освобождаване и избор
на нови членове и др.; проект за решение: ОС
освобождава и избира предложените нови членове.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на настоятелите и на
лицата, редовно упълномощени да представляват
членовете на сдружението в общото събрание,
ще започне в 17,30 ч. и ще приключи в 18 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 19 ч. същия ден, на
същото място. Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на
разположение на членовете на настоятелството
в офиса на настоятелството.
3620
8. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
сдружение – Мадан“, Мадан, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.VІІ.2010 г. в 15 ч. в Мадан, ул. Обединение
7, в заседателната зала на Народно читалище
„Иван Вазов“, Мадан, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на сдружението за дейността му
в периода 2009 – 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет на сдружението; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3770
5. – Управителният съвет на Клуб по водни
спортове – Никопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 24.VІ.2010 г.
в 15 ч. в заседателната зала на общината при
следния дневен ред: 1. приемане промени в устава; 2. разни.
3675
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общест
венополезна дейност „Спортен клуб „КИБО“,
Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 28.VІ.2010 г. в 14 ч. в седалището на
сдружението в Петрич, ул. 22 октомври 14, при
дневен ред: вземане на решение за прекратяване
чрез ликвидация на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност „Спортен клуб „КИБО“, Петрич. Ако в
определения ден и час не се явят минимум 1/2
от всички членове на сдружението, на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред без необходимия кворум. Материалите за събранието са
на разположение в офиса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
3771
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4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Хармония и традиции“, Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.VІ.2010 г. в 16 ч. в Търговище, ул. П. Р. Славейков
4, стая 314, при дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2009 г. и насоки за работа
през 2010 г.; 2. доклад за финансовото състояние
на организацията през 2009 г.; 3. предложение за
бюджет на сдружението за 2010 г.; 4. освобождаване на членове на сдружението (по постъпили
молби); 5. приемане на нови членове; 6. избор на
нов УС; 7. промени в устава на организацията.
3667
44. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на производителите в България“, Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
26.VІ.2010 г. в 10 ч. в Търговище, ул. Трайко Китанчев 46А, при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя; 2. промени в устава; 3. избор на нови
членове на управителния съвет; освобождаване от
отговорност на членове на управителния съвет; 4.
текущи въпроси. Регистрация на участниците – в
залата. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същата зала
в 11 ч. независимо от представения брой членове.
Материалите за събранието могат да се получат
в офиса на сдружението.
3669
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по гимнастически спортове „Юнак“ – Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.VІ.2010 г. в 10 ч. в Хасково,
ул. Тимок 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата 2009 г.; 2. вземане на решение
за приемане на промени в устава на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на 25.VІ.2010 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3668
8. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Г. Сапунаров“, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на дружеството на 25.VI.2010 г. в 17 ч. в
кинозалата на Дома на техниката – Хасково, ул.
Сан Стефано 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС и КК на дружеството; 2. приемане бюджет за 2010 г.; 3. избор на ръководни
органи на дружеството; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3601
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11. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Руен“ – с. Руен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.VІ.2010 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в с. Руен, ул. Първи май 11, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2009 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им
през 2009 г.; 3. приемане на работния план и бюджета за дейността на сдружението през 2010 г.;
4. промяна в състава на управителния съвет; 5.
промяна в устава на сдружението; 6. приемане
и изключване на членове; 7. разни. Поканват се
всички членове на СНЦ „Бизнес център – Руен“
да участват в общото събрание.
3676
4. – Управителният съвет на Младежко сдружение с нестопанска цел „Перуника“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.VІ.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в с. Стоево, община Асеновград, област Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението; 2. обсъждане и евентуално решение на общото събрание за прекратяване на
дейността на Младежко сдружение с нестопанска
цел „Перуника“; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 11 ч. същия ден независимо от
кворума.
3671
10. – Управителният съвет на футболен клуб
„Искра“, с. Черноочене, област Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.VI.2010 г. в 17 ч. в салона на общината при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2009 г.; 2. избор на ръководни органи; 3.
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.
3560
Георги Михайлов Атанасов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Център за социални услуги – Варна“, Варна, в ликвидация по
ф.д. № 313/2004, на основание чл. 14 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
3673
Румен Тодоров Гайтански – Юнг, ликвидатор
на сдружение „Спортен клуб по планинско колоездене „Волф“, в ликвидация по ф. д. № 8156/2002 г.
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3624

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

