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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, приет
от ХLI Народно събрание на 18 юни 2010 г.
Издаден в София на 25 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.;
изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 9 думите „и младежка“ се заличават.
2. В т. 12 думите „и младежка“ се заличават.
§ 2. В чл. 4а, т. 1 думите „т. 2“ се заменят
с „т. 3“.
§ 3. Член 4б се отменя.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Обучението, тренировките и управлението“ се заменят с „Процесът
на обучението и тренировките в системата“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В Министерството на физическото възпитание и спорта се води регистър на лицата
по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерският съвет приема“ се заменят
с „Министърът на физическото възпитание и
спорта издава“ и се създава изречение второ:
„В наредбата се определя и редът за водене на
регистъра по ал. 2.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта за период
от 10 години;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „Министърът на физическото възпитание и
спорта“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на физическото възпитание
и спорта ръководи и представлява Министерството на физическото възпитание и спорта.“
3. В ал. 3:
а) в текстa преди т. 1 думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изготвя и предлага на Министерския съвет
национална стратегия и национална програма
за развитието на физическото възпитание и
спорта;“
в) в т. 2 думите „организиране на младежките дейности и“ се заличават;
г) точка 4 се отменя;
д) в т. 8 думите „държавната агенция“ се
заменят с „министерството“;
е) в т. 9 думата „спорта“ се заменя с „физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм“;
ж) в т. 13 думите „и младежката“ се заличават;
з) в т. 17 думите „масовия спорт“ се заменят
със „спорта за всички“;
и) в т. 18 думата „младежта“ се заменя с
„физическото възпитание“;
к) в т. 19 след думите „в областта на“ се
добавя „физическото възпитание и“;
л) създават се т. 20 и 21:
„20. предлага на министъра на образованието,
младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни
училища и назначава директорите им;
21. предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати.“
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. съгласувано с министъра на финансите
утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор;“.
§ 7. Създава се нов чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Към министъра на физическото
възпитание и спорта се създава консултативно
звено – Експертен съвет по физическо възпитание и спорт.
(2) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт включва представители на
Министерството на физическото възпитание и
спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, Наци-
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оналното сдружение на общините в Република
България, висшите училища, Националната
спортна академия, Българския олимпийски комитет, спортните училища, спортни организации
и други юридически лица с нестопанска цел с
предмет на дейност в областта на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм, както
и изявени специалисти в тези области.
(3) Експертният съвет по физическо възпитание и спорт обсъжда и дава становища по:
1. националната стратегия и националната
програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
2. проекти на нормативни актове в областта
на физическото възпитание и спорта;
3. научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност
в системата на физическото възпитание и спорта;
4. изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете
спорт и социалния туризъм за ефективност на
системата на физическото възпитание и спорта.
(4) Организацията на дейността на Експертния съвет по физическо възпитание и спорт се
определя с акт на министъра на физическото
възпитание и спорта.“
§ 8. Досегашният чл. 8а става чл. 8б и в
него думите „Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заменят с „Министерството на
физическото възпитание и спорта“.
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Министрите и другите държавни
органи разработват, съгласуват и утвърждават
програми в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм с министъра
на физическото възпитание и спорта.“
§ 10. В чл. 10, ал. 5 думата „едномесечен“ се
заменя с „тримесечен“ и думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“.
§ 11. В чл. 11, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. изграждат, управляват, поддържат и
ползват спортни обекти и съоръжения;“.
§ 12. В чл. 13, т. 4 думата „извършват“ се
заменя с „предоставят“.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
2. В ал. 4 след думите „с нестопанска цел“
се добавя „за осъществяване на общественополезна дейност“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на физическото възпитание
и спорта издава, подновява, отказва и отнема
спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията
на този закон и по ред, определен с издадена
от него наредба.“
2. В ал. 2:
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а) в т. 2 думите „спортни клубове“ се заменят с „поне 7 спортни клуба, регистрирани в
не по-малко от три административни области
на Република България“;
б) създава се т. 5:
„5. е извършила категоризация на членуващите в нея спортни клубове по критерии, определени в правилника за прилагане на закона.“
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 цифрата „4“
се заменя с „2“.
§ 15. В чл. 17б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „веднъж на всеки 4 години“
се заличават.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Спортната лицензия се подновява за
срок от 4 години.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
текста преди т. 1 думите „Председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“.
§ 16. В чл. 17в, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“.
2. Създават се т. 9 и 10:
„9. незаконосъобразно е разходвала средства,
предоставени по реда на този закон;
10. не е изпълнила едно или повече от изискванията по чл. 17б, ал. 2.“
§ 17. В чл. 17г ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на физическото възпитание
и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните
спортни организации и на членуващите в тях
спортни клубове.“
§ 18. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. удостояват със звания спортисти, треньори
и спортни деятели;“
б) създава се нова т. 4:
„4. предлагат на министъра на физическото
възпитание и спорта да предоставя статут на
високоразряден спортист на спортисти с високи
спортни резултати;“
в) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9;
г) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя
така:
„10. осъществяват спортно правосъдие и
спортен арбитраж, приемат правила за дейността
на арбитражен орган към тях, който се произнася по възникването, спирането, отнемането
и прекратяването на състезателните права и
по спорове, определени в правилниците на
федерациите;“
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д) досегашната т. 10 става т. 11.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предоставянето на статут на високоразряден спортист и удостояването със звания
на спортисти, треньори и спортни деятели се
извършват при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на физическото възпитание и спорта.“
§ 19. В чл. 22, ал. 6 думите „от министъра
на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят със „с наредба
на министъра на образованието, младежта и
науката и министъра на физическото възпитание и спорта“.
§ 20. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) След проверка на способностите
им по съответния вид спорт ученици могат да
продължат своето образование в V, VI, VІІ, VIIІ
и IX клас на спортните училища.
(2) Спортните училища осигуряват общообразователна, спортна, а след завършен VІІІ
клас – и професионална подготовка. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение.
(3) Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на физическото възпитание и спорта и се
откриват, преобразуват и закриват със заповед
на министъра на образованието, младежта и
науката по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта при условия и
по ред и в съответствие с критерии, определени
с правилника за прилагане на закона.
(4) Общинските спортни училища се финансират от общинските бюджети и се откриват,
преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката
след съгласуване с министъра на физическото
възпитание и спорта при условия и по ред,
определени в Закона за народната просвета.
(5) Министърът на образованието, младежта
и науката утвърждава учебните програми по
спортна подготовка в спортните училища по
предложение на министъра на физическото
възпитание и спорта.
(6) Директорите на държавните спортни
училища се назначават от министъра на физическото възпитание и спорта въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда,
и при условия, определени с правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
(7) Директорите на общинските спортни
училища се назначават от началника на регионалния инспекторат по образованието въз основа
на конкурс, проведен по реда на Кодекса на
труда, и при условия, определени с правилника
за прилагане на Закона на народната просвета.
(8) За заемане на длъжността директор на
спортно училище може да кандидатства лице,
което има завършена степен на висше обра-
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зование „магистър“, и минимум три години
учителски стаж или професионален опит в
областта на физическото възпитание и спорта.
(9) Държавният план-прием за държавните
и общинските спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на физическото
възпитание и спорта съгласувано с министъра
на образованието, младежта и науката.
(10) Министърът на физическото възпитание
и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката приема наредба за
условията и реда за прием и спортна подготовка
на учениците в спортните училища.“
§ 21. В чл. 26 се създава ал. 5:
„(5) По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на
академичния съвет във висшите училища могат
да се приемат без конкурсен изпит медалисти
от олимпийски игри, световни и европейски
първенства извън утвърдения по реда на За
кона за висшето образование ежегоден брой
на приеманите студенти.“
§ 22. В чл. 35г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 3:
„3. вписано е в регистъра на лицата, които
осъществяват посредничество при съответната
лицензирана спортна федерация.“
2.Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Лицензираните спортни федерации приемат правила за регистъра на лицата по ал. 1.
(3) Освен от лице по ал. 1 спортист може да
бъде представляван при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права от:
1. адвокат;
2. родител или съпруг.“
§ 23. В чл. 37 ал. 2 се отменя.
§ 24. В чл. 40, ал. 2 думите „чл. 37, ал. 2“
се заменят с „чл. 8а“.
§ 25. В чл. 41 ал. 2 се отменя.
§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
2. В ал. 2 думата „медицински“ се заменя с
„лечебни“, а думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и 2 думата „градоустройствени“ се
заменя с „устройствени“;
б) в т. 3 след думите „спортни сгради и
съоръжения“ се добавя „и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните
територии“;
в) точка 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изграждането и експлоатацията на
спортните обекти – открити спортни стрелбища,
извън границите на урбанизираните територии
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се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано с
министъра на физическото възпитание и спорта
и министъра на вътрешните работи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „училища“ се добавя „и нормите
за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии“.
4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
5. Създава се ал. 8:
„(8) Изменение на подробните устройствени
планове за промяната на предназначението
на урегулирани поземлени имоти, отредени
за изграждане на спортни обекти и съоръжения, както и промяната на предназначението
на спортни обекти и съоръжения може да се
извърши след писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта при
условията и по реда на чл. 39, ал. 3 и чл. 134,
ал. 7 от Закона за устройство на територията.“
§ 28. В чл. 47а, ал. 2, т. 1 думите „национални спортни организации“ се заменят със
„спортните федерации“.
§ 29. Създава се чл. 47б:
„Чл. 47б. (1) Инженерните и техническите
изисквания за сигурността на спортните обекти
и съоръжения при провеждането на спортни
прояви, организирани на стадиони и в спортни
зали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) В общините се създават общински комисии за проверка и контрол по спазването на
инженерните и техническите изисквания към
спортните обекти по отношение на тяхната
сигурност.
(3) В общинската комисия по ал. 2 се включват служители на общинската администрация,
определени от кмета на общината, служители
от областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи или районните управления
и участъци към тях, представител на Министерството на физическото възпитание и спорта
и представител на регионалната дирекция за
национален строителен контрол.
(4) Общинската комисия по ал. 2 изготвя протокол, съдържащ оценка на спортния
обект и годността му за ползване. Екземпляр
от протокола се връчва на собственика или
ползвателя на обекта или на упълномощен
негов представител, който в срок три дни от
връчването може да представи на комисията
възраженията по съдържанието на протокола.
(5) Протоколите и постъпилите възражения
се изпращат на министъра на физическото
възпитание и спорта, който в срок три дни
от получаването им изпраща копия от тях на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на вътрешните
работи.
(6) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството и министърът на вътрешните работи в срок 7 дни от получаването на
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документите по ал. 5 представят на министъра
на физическото възпитание и спорта становище
относно годността за ползване на обекта.
(7) Когато становищата по ал. 6 съдържат
положителна оценка на годността за ползване
на обекта, министърът на физическото възпитание и спорта издава акт, с който разрешава
използването на спортния обект за провеждане
на спортни прояви.“
§ 30. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „спортните организации“ се добавя „и спортните училища“.
2. В ал. 3 след думата „общообразователни“
се добавя „спортни“.
§ 31. В чл. 50в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
2. В ал. 4 след думите „студентски спортни
организации“ се добавя „спортни училища“.
§ 32. Член 57б се изменя така:
„Чл. 57б. Министърът на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на
финансите утвърждава схемата за разпределение на постъпленията от Българския спортен
тотализатор.“
§ 33. В чл. 58, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и
на обекти за социален туризъм с национално
значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост;“.
2. В т. 2 думите „средните специални спортни“ се заменят със „спортните“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. програма за развитие на спорта за високи постижения.“
§ 34. В чл. 59, ал. 2 след думите „спортни
организации“ се поставя запетая и се добавя
„спортни училища“.
§ 35. В чл. 59а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“.
2. В т. 1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. подпомагане изграждането, модернизацията, рехабилитацията и поддържането на
спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм с национално значение, както
и на спортни обекти и съоръжения и на обекти
за социален туризъм – държавна и общинска
собственост;“.
4. В т. 6 след думите „награждаване на“
се добавя „високоразрядни спортисти“ и се
поставя запетая.
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5. В т. 7 съюзът „и“ се заменя със запетая и
след думата „ветерани“ се добавя „и треньори“.
6. Създават се т. 11 – 15:
„11. финансиране на дейности по програма
за олимпийска подготовка;
12. финансиране на дейности по програма
за развитие на спорта за високи постижения;
13. финансиране на дейности, свързани с
медицинския и допинговия контрол;
14. подпомагане на научноизследователската
и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта;
15. подпомагане на подготовката и провеждането на световни и европейски първенства,
на които домакин е Република България.“
§ 36. В чл. 59б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думата „игри“ се добавя „и
в аналогични първенства и игри за хора с
увреждания“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. изграждане, възстановяване и управление
на спортни обекти и съоръжения и на обекти
за социален туризъм с национално значение,
както и на спортни обекти и съоръжения и
на обекти за социален туризъм – държавна и
общинска собственост;“.
§ 37. В чл. 64а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
2. В ал. 3 думите „и младежки“ се заличават
и думите „Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заменят с „Министерството на
физическото възпитание и спорта“.
§ 38. В чл. 64б се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „федерации и
спортните клубове, учредени като сдружения с
нестопанска цел“ се заменят с „организации“
и думите „Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заменят с „Министерството на
физическото възпитание и спорта“.
2. В т. 2 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
§ 39. В чл. 64г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
2. В ал. 2 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При поискване специализираните държавни и общински контролни органи предоставят на Министерството на физическото въз-
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питание и спорта информация за осъществения
от тях контрол върху спортните организации и
тяхната дейност.“
§ 40. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията се установяват с актове
на специализираните контролни органи на
Министерството на финансите, Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на здравеопазването,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на
труда и социалната политика, Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на физическото
възпитание и спорта и Антидопинговия център.“
2. В ал. 2 след думата „орган“ се добавя „по
ал. 1“, а думата „упълномощено“ се заменя с
„оправомощено“.
3. В ал. 4 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
§ 41. В чл. 67, ал. 1 думите „Националната
комисия по допингов контрол“ се заменят с
„Антидопинговия център“.
§ 42. В чл. 68 думите „Националната комисия
по допингов контрол“ се заменят с „Антидопинговият център“.
§ 43. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) На спортна федерация или на
национална спортна организация, която извършва спортна дейност без лицензия, се налага
имуществена санкция в размер 10 000 лв.
(2) На спортен клуб, който извършва спортна
дейност, без да членува в лицензирана спортна
организация, се налага имуществена санкция
в размер от 5000 до 10 000 лв.
§ 44. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 23, 24, 25, 26 и 27 се отменят.
2. Създава се т. 33:
„33. „Високоразряден спортист“ е спортист,
който е постигнал високи спортни резултати
в европейски и световни първенства и олимпийски игри.“
§ 45. В останалите текстове на закона думите
„председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“, „председателя на Държавната
агенция за младежта и спорта“ и „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят
съответно с „министърът на физическото възпитание и спорта“, „министъра на физическото
възпитание и спорта“ и „Министерството на
физическото възпитание и спорта“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. Министерството на физическото възпитание и спорта е правоприемник на Държавната
агенция за младежта и спорта.
§ 47. В Закона за борба срещу проти
вообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.;
изм., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г.,
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бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от
1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63
от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г.,
бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28,
94 и 103 от 2005 г. и бр. 25, 47 и 74 от 2009 г.)
в чл. 4, ал. 1 думите „заместник-председател
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят със „заместник-министър на физическото възпитание и спорта“.
§ 48. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66
от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74
и 99 от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 68:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) По предложение на министъра на физическото възпитание и спорта и след решение на
академичния съвет във висшите училища могат
да се приемат без конкурсен изпит медалисти
от олимпийски игри, световни и европейски
първенства извън утвърдения по реда на чл. 9,
ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ ежегоден брой на
приеманите студенти.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7;
в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, 4 и 6“.
2. В чл. 73б, ал. 3 думите „председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.
§ 49. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г. и бр. 13 от
2010 г.) в чл. 20, т. 2 думите „председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта“.
§ 50. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5а и чл. 17а, ал. 1, т. 1 думите
„председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на
физическото възпитание и спорта“.
2. В чл. 18 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
§ 51. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
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102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41 и 42 от
2010 г.) в чл. 26, ал. 2 думите „председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.
§ 52. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г.,
бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от
2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от
2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г.,
бр. 50 от 2008 г. и бр. 35, 36 и 74 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед
на министъра на образованието, младежта и
науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Общинските
спортни училища се откриват, преобразуват и
закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение
на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.“;
б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
2. В чл. 26а, ал. 3 думите „определени с
наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „определени с наредба на министъра
на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта
и науката“.
3. В чл. 37:
а) в ал. 3 думите „а за детските градини
по чл. 10, ал. 3 – министърът на отбраната“
се заменят с „на държавните спортни училища – министърът на физическото възпитание
и спорта, и на детските градини по чл. 10,
ал. 3 – министърът на отбраната“;
б) в ал. 8 след думата „науката“ се добавя
„на директорите на държавните спортни училища – от министъра на физическото възпитание
и спорта“ и се поставя запетая.
§ 53. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия
(обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 12, 19 и 32 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 43 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министърът на физическото възпитание и
спорта“.
2. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „министъра на физическото възпитание и
спорта“.
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§ 54. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г., бр. 39 от 2003 г. – Решение № 5 на
Конституционния съд от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в приложение № 1
към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В раздел V т. 3 и 6 се отменят.
2. В раздел ХІ:
а) заглавието се изменя така:
„ХІ. Министерство на физическото възпитание и спорта“;
б) създават се т. 2 и 3:
„2. „Академика 2000“ ЕАД – София.
3. „Академика – спорт“ ЕАД – София.“
§ 55. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56
от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39
от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и
80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19
и 82 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 9а, ал. 5 след думите „и туризма“
се добавя „и представител на Министерството
на физическото възпитание и спорта“.
2. В чл. 51, ал. 5 и 7 накрая се добавя „съвместно с министъра на физическото възпитание
и спорта“.
§ 56. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.
и бр. 36 и 74 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. спортни училища;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите
„и спортни“ се заличават.
2. В чл. 11, т. 3 след думата „изкуствата“ се
добавя „и спортните училища“.
3. В чл. 15, ал. 1 съюзът „а“ се заличава, а
накрая се добавя „и в спортните училища – с
наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на физическото
възпитание и спорта“.
4. В чл. 18:
а) създава се нова т. 4:
„4. спортни училища;“
б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
5. В чл. 19:
а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думата „изкуствата“ се добавя
„и спортни училища“;
б) създава се нова ал. 6:
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„(6) Спортните училища осъществяват
професионално образование с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
с продължителност до 4 години след основно
образование.“;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. В чл. 25:
а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думата „изкуствата“ се добавя
„и в спортни училища“;
б) в ал. 3 след думата „изкуствата“ се добавя
„и спортните училища“;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) Държавният план-прием за спортните училища се утвърждава от министъра на
физическото възпитание и спорта по реда на
Закона за физическото възпитание и спорта.“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
7. В чл. 30:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. учебно-тренировъчни бази на училищата,
спортни зали, стадиони и плувни басейни.“;
б) в ал. 2 след думите „Учебно-производствените бази“ се добавят „и учебно-тренировъчните
бази на училищата“.
8. В чл. 31, ал. 2 думите „и 4“ се заменят
с „4 и 5“.
9. В чл. 35, ал. 1 съюзът „а“ се заличава, а
накрая се добавя „а за спортните училища – и на
представители на Националната спортна академия и на лицензираните спортни организации“.
10. В чл. 36, ал. 2 съюзът „а“ се заличава, а
накрая се добавя „а за спортните училища – от
министъра на физическото възпитание и спорта“.
11. В чл. 39 в изречение първо след думата
„изкуствата“ се добавя „спортните училища“,
а в изречение второ след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
§ 57. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65,
76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61
от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.,
бр. 6, 17, 19 и 80 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39, ал. 3, изречение първо след думите
„или културата“ се добавя „както и на спортни
обекти и съоръжения или на части от тях“.
2. В чл. 56, ал. 6 думите „председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.
3. В чл. 134, ал. 7 след думите „или културата“ се добавя „както и на спортни обекти и
съоръжения“.
§ 58. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51
от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от
2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54
от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42, 74
и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9:
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а) в ал. 1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“;
б) в ал. 2 думите „председателя на Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“;
в) в ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. министъра на физическото възпитание и
спорта съгласувано с министъра на финансите – за постъпленията от Българския спортен
тотализатор, за нуждите на физическото възпитание и спорта, както и за поддръжка, ремонт
и създаване на нова спортна база в училищата;
министърът на физическото възпитание и спорта
разпределя средствата за поддръжка, ремонт и
създаване на нова спортна база в училищата по
предложение на министъра на образованието,
младежта и науката;“.
2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „Държавната агенция
за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
§ 59. Издадените до влизането в сила на
този закон спортни лицензии запазват срока
си на действие.
§ 60. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон се издават предвидените в него
подзаконови нормативни актове, а заварените
подзаконови нормативни актове се привеждат
в съответствие с изискванията му.
§ 61. Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон внася в
Народното събрание Националната стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта
по чл. 7, т. 2.
§ 62. Параграфи 20, 21, § 48, т. 1, § 52, т. 1 и
3 и § 56 влизат в сила от учебната 2011 – 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 18 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителен протокол
към Конвенцията за договора за международен
автомобилен превоз на стоки (СМR) относно
електронната товарителница
Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол към Конвенцията за договора за
международен автомобилен превоз на стоки
(СМR) относно електронната товарителница.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5447

УКАЗ № 173
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за сътрудничество между Република България и
Европейския център за средносрочни прогнози
на времето, приет от ХLI Народно събрание
на 23 юни 2010 г.
Издаден в София на 25 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

5370

ЗАКОН

УКАЗ № 172
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Допълнителен
протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR)
относно електронната товарителница, приет
от ХLI Народно събрание на 23 юни 2010 г.
Издаден в София на 25 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

за ратифициране на Споразумението за съ
трудничество между Република България и
Европейския център за средносрочни прогнози
на времето
Член единствен. Ратифицира Споразумението за сътрудничество между Република България
и Европейския център за средносрочни прогнози на времето, подписано на 22 юли 2009 г.
в Рединг, Обединено кралство Великобритания
и Северна Ирландия.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5446
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Агенция „Пътна инфраструктура“ относно
мерки за приключване на Проекта „Строител
ство на Автомагистрала „Люлин“ – Софийски
околовръстен път – пътен възел „Даскалово“
в срока на финансовия меморандум
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Подкрепя предложените мерки в Доклада
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ относно приключване на Проекта „Строи
телство на Автомагистрала „Люлин“ – Софийски
околовръстен път – пътен възел „Даскалово“
в срока на финансовия меморандум.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 23 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5458

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 25 ЮНИ 2010 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г. и бр. 27,
41, 43 и 45 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 31, ал. 2 думите „се извършва по“
се заменят с „може да се извършва по касов и“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. Х след думата „жилище“ се поставя
запетая, а думите „или вилен“ се заменят с
„вилен, селскостопански или горски“.
2. Точка ХІV се отменя.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5476
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 25 ЮНИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Постановле
ние № 17 на Министерския съвет от 2010 г.
за одобряване финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на поетите анга
жименти от страна на Република България
за присъединяване към Шенгенското прост
ранство (ДВ, бр. 14 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „56 568 401“ се заменя
„56 818 401“.
2. В ал. 3 числото „27 603 334“ се заменя с
„27 853 334“.
§ 2. В чл. 2 след думите „Министерството на
външните работи“ се поставя запетая и съюзът
„и“ се заличава, а след думите „Министерството
на финансите“ се добавя „и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби
след думите „министъра на вътрешните работи“
се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, а
накрая се добавя „и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І, т. 3 колона 2 се изменя така:
„Инфраструктура и техническо оборудване
на територията на Главна дирекция „Гранична
полиция“ и на регионалните дирекции „Гранична
полиция на външни граници“.“
2. В раздел IV се създава т. 6:
„
1
6.

2

3

Дейности по транспорт,
инсталация и настройка
на радиокомуникационно
оборудване в консулските и дипломатическите
представителс тва на Република България
ДАНС

4

250 000

“
3. На ред „Обща стойност на проектите“
числото „27 603 334“ се заменя с „27 853 334“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5477
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество между Министерството
на отбраната на Република България и Ми
нистерството на националната отбрана на
Кралство Камбоджа в областта на подготов
ката на кадри
(Одобрен с Решение № 100 от 26 февруари
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
8 април 2010 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Кралство Камбоджа, наричани подолу „страни“,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Страните ще изпълняват своите задължения, регламентирани в този протокол, на
основата на принципите на равнопоставеност
и взаимната изгода.
(2) Този протокол се прилага при спазване
на националните законодателства на двете държави и международните договори в сила за тях.
Член 2
(1) Страните приемат да изпращат цивилни
служители и военнослужещи, наричани по-нататък „обучаеми“, за обучение във военнообразователни институции на Република България.
(2) Броят на обучаемите, формата на обучение и видът на специализациите и продължителността на курсовете се уточняват ежегодно
до 30 май чрез официална кореспонденция
между страните.
(3) Личните данни на обучаемите, кандидати
за обучение, се изпращат не по-късно от 30 дни
преди началото на курса.
Член 3
(1) Изпълнението на този протокол e отговорност на:
а) За Република България: Министерството
на отбраната, ул. Дякон Игнатий 3, София;
б) За Кралство Камбоджа: Министерството
на националната отбрана, Russian Bоulevard,
Phnоm Penh, Cambоdia.
(2) Всяко от министерствата ще определи
компетентния отдел или дирекция за непосредственото му изпълнение.
Член 4
(1) Кандидатите, които ще се изпращат за
обучение, трябва да отговарят на изискванията
на съответния курс във военноучебната институция на приемащата страна.
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(2) Подборът на кандидатите за обучение
във всеки курс се извършва от изпращащата
страна въз основа на следните изискванията:
а) професионални и личностни качества;
б) стаж във въоръжените сили (Министерство на отбраната);
в) длъжност, военно звание и възраст;
г) преминато предшестващо ниво на обучение или притежавана квалификация (когато се
кандидатства за обучение във военни академии).
Член 5
(1) Командната йерархия за обучаемите се
определя от уставите на въоръжените сили на
изпращащата държава.
(2) По време на обучението обучаемите са
подчинени на служебно лице в Посолството на
Кралство Камбоджа в Москва, Руска федерация.
Всички въпроси, свързани с организирането
на обучението и настаняването на обучаемите
в приемащата държава, се уреждат от официалните власти на приемащата държава в сътрудничество с представителите на съответната
военнообразователна институция.
Член 6
(1) За срока на обучението по отношение на
обучаемите от изпращащата държава се прилага
законодателството на приемащата държава.
(2) Обучаемите се задължават да спазват
законодателството на приемащата държава,
установената дисциплина и вътрешен ред във
военноучебното заведение, както и разпорежданията на преподавателския състав в процеса
на обучението.
(3) Отговорното длъжностно лице от посолството на изпращащата държава трябва да
бъде уведомявано своевременно за допуснати
от обучаемите дисциплинарни нарушения на
вътрешния правилник на въоръжените сили на
приемащата държава.
(4) Органите на приемащата страна нямат
право да налагат дисциплинарни наказания на
военнослужещите от изпращащата страна. На
обучаемите не могат да бъдат възлагани задачи
извън тези, свързани с обучението.
Член 7
(1) По време на обучението военнослужещите спазват своите национални разпоредби по
отношение на носенето на военната униформа.
(2) Ако е необходимо, приемащата страна
предоставя на обучаемите специално облекло за
провеждане на полево обучение, а така също и
облекло, отговарящо на климатичните условия.
Член 8
(1) Приемащата страна осигурява на обучаемите настаняване и храна при цени съгласно
нормативната уредба след договаряне с изпращащата страна.
(2) В случаите, когато обучаемите пристигат
със семействата си, приемащата страна не се
задължава да осигури на членовете на семействата настаняване и храна.
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(3) Изпращащата страна уведомява предварително приемащата относно необходимите
жилища за обучаемите.
(4) На обучаемите се осигуряват учебни
пособия и технически средства в същата степен
и при същите условия в рамките на законите
и подзаконовите нормативни актове на приемащата държава.
Член 9
(1) Обучаемите във военноучебните заведения на приемащата държава ползват годишен
отпуск, чиято продължителност е съобразена
с учебния план и правилник на учебното заведение.
(2) Обучаемите на изпращащата страна могат да ползват отпуск и на всички национални
празници на изпращащата държава съгласно
нейното законодателство, но с предварителното съгласие на изпращащата страна и след
предварително уведомяване на съответните
административни ръководители в учебното
заведение на приемащата държава.
(3) Приемащата страна подпомага организирането на отпуските на обучаемите, но не
заплаща пътни или други свързани с пътуването разходи.
(4) По време на обучението във военно
учебните заведения обучаемите могат да бъдат
посещавани от членове на техните семейства,
като разходите са за сметка на самите обучаеми.
(5) Пътувания, които не са свързани с обучението, са за сметка на обучаемите.
Член 10
(1) Приемащата държава е отговорна за
осигуряването на обучаемите на безплатна
спешна медицинска и стоматологична помощ
в местните лечебни заведения в съответствие
с националното си законодателство.
(2) На обучаемите се осигурява достъп до
военномедицинските заведения на приемащата
държава.
(3) Медицинската и стоматологичната помощ, оказана на обучаемия и на членовете на
неговото семейството извън посочената в § 1,
е за сметка на обучаемия.
Член 11
(1) Ако обучаем пропусне повече от 20 % от
учебните часове поради продължително заболяване или други причини, страните предприемат
стъпки за отзоваване на обучаемия.
(2) Обучаемите, които не изпълнят изискванията на учебната програма или по здравословни причини прекъснат обучението си,
както и тези, които се отзовават по решение
на изпращащата страна преди завършване на
обучението, се връщат за сметка на изпращащата страна.
(3) Приемащата страна уведомява изпращащата страна относно причините за отзоваване
на обучаемите.
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(4) Обучаемите, които са изпълнили изискванията на учебния план, издържали са успешно
изпитите и са защитили дипломна работа (курсов проект), получават съответни документи и
знаци, издадени съгласно законодателството на
приемащата държава.
Член 12
Предаването, съхраняването и работата с
информация във връзка с изпълнението на този
протокол се осъществява при спазване на приложимото законодателство на двете държави.
Член 13
Изпращащата държава заплаща:
– транспортните разходи на обучаемите до
мястото на обучението и обратно;
– необходимите застраховки на обучаемите
за срока на престоя в приемащата държава;
– всички разходи на обучаемите, свързани
с обучението, включително разходите за боеприпаси и гориво-смазочни материали, както и
транспортните разходи за пътувания в страната,
свързани с провежданото обучение;
– нормативно установените годишни такси за
обучение на чуждестранни студенти и курсанти
за придобиване на образователно-квалифика
ционни степени „бакалавър“ и „магистър“;
– разходите за осигуряване на специално
облекло за полеви занятия и на зимно облекло,
ако такива облекла не са осигурени предварително от изпращащата страна;
– командировъчни пари на обучаемите за
срока на престоя им в приемащата страна по
нормативи на изпращащата държава;
– всички разходи за настаняване и храна
съгласно чл. 8, ал. 1 на този протокол;
– разноски по пренасяне на тленните останки
и погребение в случай на смърт на обучаем по
време на обучението.
Член 14
(1) При извънредни ситуации, като природни
бедствия или военно положение, изпращащата
страна има право да отзове обучаемите.
(2) На обучаемите не се разрешава да осъществяват политическа дейност на територията
на приемащата държава, както и да участват
във въоръжен конфликт на територията є по
време на своето обучение.
Член 15
Всички спорове във връзка с тълкуването и
прилагането на този протокол се разрешават
посредством двустранни консултации.
Член 16
(1) Този протокол влиза в сила от датата на
неговото подписване.
(2) Протоколът се сключва за срок 5 години
с автоматично продължение на действието му
за всеки следващи 5-годишни периоди, ако
някоя от страните не го прекрати.
(3) Този протокол може да бъде прекратен
от всяка страна след най-малко 6-месечно
предварително писмено уведомление.
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(4) Този протокол може да бъде изменян
или променян по всяко време по взаимно
писмено съгласие между страните, който ще
влезе в сила в съответствие с тези разпоредби
и националното законодателство на страните.
Протоколът е подписан в София на 8 април 2010 г. в два оригинални екземпляра на
английски език.
За Министерството
на отбраната
на Република
България:
Иван Иванов,
директор на дирекция
„Управление на
човешките
ресурси“
5407

За Министерството
на националната
отбрана на Кралство
Камбоджа:
генерал-лейтенант
Чау Фирун,
генерален директор
на Генерална дирекция
„Материално и
техническо обслужване“

НАРЕДБА № 20
от 14 юни 2010 г.

за регистрация на военните въздухоплавател
ни средства в Република България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за вписване и отписване на военни
въздухоплавателни средства (военни ВС) в
регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България и за определяне
и нанасяне на национален и регистрационни
знаци върху военни ВС, както и други символи,
надписи и емблеми, свързани с вписването.
Чл. 2. (1) На военното ВС се поставят национален и регистрационен знак, които осигуряват
неговата уникална идентичност и служат за:
1. удостоверяване на съответствието на индивидуалното ВС с изпълнявания полет;
2. идентификация в полет;
3. управление и контрол на конфигурацията
на ВС;
4. документиране на дейностите в експлоатацията на ВС.
(2) Всички военни ВС с излетна маса, поголяма от 200 кг, подлежат на регистрация
в регистъра на военните въздухоплавателни
средства на Република България. Необходимите
условия за регистрация на военно ВС са:
1. да е способно да изпълни управляем полет;
2. да е предназначено да изпълнява многократни полети.
Чл. 3. (1) Военно ВС не може да изпълнява
полети във въздушното пространство на Репуб
лика България и във въздушното пространство
на която и да е друга страна, ако няма сертификат за регистрация, не носи националния и
регистрационния знак или те не съответстват
на посочените в сертификата за регистрация.
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(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за
безпилотен свободен балон без товар, привързан
балон и метеорологичен балон (пилотируем
или безпилотен), използван изключително за
метеорологични цели.
Чл. 4. (1) Воденето на регистъра, вписването
на военните ВС в него, издаването на сертификат
и отписването на военните ВС от регистъра се
извършва от Института по отбрана.
(2) Сертификатите за регистрация на военните ВС, вписани в регистъра на военните ВС на
Република България, се подписват от директора
на Института по отбрана и се подпечатват с
печата на Института по отбрана.
Чл. 5. (1) Военно въздухоплавателно средство може да бъде вписано в регистъра само
на една страна.
(2) Военно въздухоплавателно средство,
вписано в чужд регистър, може да бъде вписано в регистъра на военните ВС на Република
България, след като бъде отписано от чуждия.
(3) Българско военно ВС се вписва в чужд
регистър след отписване от регистъра на военните ВС на Република България по реда на
тази наредба.
Раздел II
Национални и регистрационни знаци, символи,
надписи и емблеми на военните въздухопла
вателни средства
Чл. 6. (1) Националният знак на военните
ВС, вписани в регистъра на военните ВС на
Република България, е кръг, състоящ се от три
концентрични кръга и външен кант със следните
цветове и максимални размери:
1. вътрешен – бял цвят с диаметър 240 мм;
2. среден – зелен цвят с външен диаметър
480 мм;
3. външен – червен цвят с външен диаметър
720 мм;
4. външен кант – бял цвят с широчина 10 мм.
(2) Допуска се отклонение в размерите на
кръговете с не повече от 20 % от указаните
при спазване на съотношение на съответните
външни диаметри 1:2:3.
(3) Цветовете на националния знак съответстват на цветовете, указани в приложение № 2
на Закона за държавния печат и националното
знаме на Република България.
(4) В случай че на военното ВС обективно
няма възможност да се постави национален
знак с размерите, указани в ал. 1 или 2, се
поставя национален знак с размери, възможно
най-близки до указаните, позволяващи ВС да
може да бъде идентифицирано директно, като се
спазват съотношенията на съответните външни
диаметри 1:2:3.
Чл. 7. (1) Регистрационният знак на военните
ВС е серия от няколко (две, три или повече)
арабски цифри без орнаменти със следните
максимални размери:
1. височина на цифрите 600 мм;
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2. широчина на цифрите 300 мм, като за
цифрата „1“ тя съвпада с широчината на контура є;
3. широчина на контура на цифрите 80 мм;
4. разстояние между две цифри 80 мм.
(2) Допуска се отклонение в размерите на
цифрите с не повече от 20 % от указаните, като
се спазва съотношението на широчината към
височината 1:2.
(3) В случай че на военното ВС обективно
няма възможност да се постави регистрационен знак с размерите, указани в ал. 1 или 2,
се поставя регистрационен знак с размери на
цифрите, възможно най-близки до указаните,
позволяващи ВС да може да бъде идентифицирано директно, като се спазват съотношенията
на широчината към височината 1:2.
(4) На опитните образци на военни ВС
пред регистрационния знак се поставя главна
буква „Х“.
Чл. 8. (1) Регистрационният знак на военно ВС не се променя, докато същото не бъде
отписано от регистъра.
(2) Когато военно ВС бъде отписано от
регистъра и по-късно отново бъде вписано в
него, регистрационният знак, определен при
първоначалната му регистрация, може да се
запази.
(3) Регистрационният знак на военно ВС,
което е отписано от регистъра, не се предоставя
на друго ВС.
Чл. 9. (1) Националният и регистрационният
знак, символите, знаците и емблемите се нанасят
върху военните ВС с боя или се закрепват по
друг начин, осигуряващ еквивалентна степен на
трайност. Знаците се поддържат чисти и видими, за да позволяват идентификация в полет.
(2) Контурът на цифрите и концентричните
кръгове на националните знаци са плътни и
с цвят, ярко контрастиращ на фона на военното ВС.
Чл. 10. (1) Националните и регистрационните
знаци на ВС, по-леки от въздуха, се разполагат,
както следва:
1. върху дирижабли знаците се нанасят
или върху тялото, или върху хоризонталния и
вертикалния стабилизатор; върху тялото знаците се разполагат по дължина върху всяка
страна на тялото над линията на симетрия;
върху стабилизаторите знаците се разполагат
и върху хоризонталния, и върху вертикалния
стабилизатор; на хоризонталния стабилизатор
се нанасят върху горната повърхност на дясната
му половина и върху долната повърхност на
лявата му половина, като върховете на цифрите
са в посока на атакуващия ръб; на вертикалния
стабилизатор знаците се нанасят върху долната
половина на всяка страна на стабилизатора,
като цифрите се разполагат хоризонтално;
2. върху сферични балони (с изключение
на безпилотни свободни балони) знаците се
разполагат на две места, диаметрално противоположни едно на друго и в близост до
максималното хоризонтално сечение на балона;

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

3. върху несферични балони (с изключение
на безпилотни свободни балони) знаците се
разполагат върху всяка страна на балона в
близост до максималното сечение, непосредствено над подвесната лента или над точките
за окачване на въжетата на коша;
4. върху безпилотни свободни балони знаците
се нанасят върху идентификационна плоча, която
се закрепва на видно място отвън на товара;
плочата се изготвя от огнеупорен метал или друг
материал с еквивалентни физически свойства.
(2) Знаците, нанесени отстрани на ВС, полеко от въздуха (с изключение на безпилотни
свободни балони), трябва да бъдат видими
както от въздуха, така и от земята.
Чл. 11. (1) Националният знак на военно
ВС, по-тежко от въздуха, се разполага по начин, позволяващ то да бъде идентифицирано
директно от въздуха и от земята, както следва:
1. на крилото върху долните повърхности
на двете полукрила;
2. на двете страни на тялото между полу
крилата и хоризонталните опашни плоскости;
3. на двете страни на вертикалната опашна
плоскост, като при две вертикални опашни
плоскости се разполагат на външните им страни;
4. на двете страни и отдолу на тялото на
военните вертолети;
5. ако военното ВС няма части, съответстващи на посочените в т. 1, 2, 3 и 4, националният
знак трябва да бъде разположен по начин, позволяващ ВС да бъде идентифицирано директно
от въздуха и от земята.
(2) Регистрационният знак на военното ВС
се разполага по начин, позволяващ военното
ВС да бъде идентифицирано директно от въздуха и от земята.
(3) Допуска се поставяне на националния
и регистрационния знак с размери, представляващи комбинация между тези, посочени в
чл. 4 и 5.
Чл. 12. (1) Освен националния и регистрационния знак на военните ВС може да се
нанасят и други символи, надписи и емблеми.
(2) Предложения за символите, надписите,
емблемите и ескиз с тяхното разположение се
разработват от авиационното формирование в
Българската армия, в което се води на отчет
ВС. Те се предлагат от командира на авиационното формирование на Института по отбрана
за съгласуване, след което се утвърждават от
началника на съответния вид въоръжени сили.
(3) Ескизът се изготвя на лист с формат
минимум А4 отделно за всеки тип военно ВС
и представлява изображение на военното ВС
от всяка страна, на която се нанасят символи,
надписи и емблеми с точно указване на местоположението им.
(4) Промени на символите, надписите и
емблемите върху военните ВС се извършват по
реда на ал. 2 и 3 след представяне на нов ескиз.
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Раздел III
Вписване на военно въздухоплавателно сред
ство в регистъра и издаване на сертификат
за регистрация
Чл. 13. Институтът по отбрана създава и
поддържа регистър на военните ВС на Република
България съгласно приложение № 1. Регистърът
и данните в него са с ниво на класификация за
сигурност и гриф за сигурност „Поверително“
след попълване.
Чл. 14. Редът за съхранение и достъпът до
регистъра се определят от министъра на отбраната по предложение на директора на Института
по отбрана съгласувано по определения ред.
Чл. 15. (1) Вписването в регистъра на военно
ВС и издаването на сертификат за регистрация
се извършва въз основа на заявка съгласно
приложение № 2, подадена от авиационното
формирование в Българската армия, в което е
зачислено военното ВС. Заявката се подава не
по-малко от 30 дни преди датата за оглед на
военното ВС от представители на Института
по отбрана.
(2) В заявката за вписване в регистъра за
регистрация на военно ВС и за издаване на
сертификат за регистрация се посочват:
1. желаният регистрационен знак на военното ВС, съгласуван с Института по отбрана;
2. името и адресът на производителя на
военното ВС;
3. мястото и датата на производство;
4. наименованието (типът) на военното ВС;
5. серийният (заводският) номер на военното ВС;
6. максималната излетна маса на военното
ВС;
7. номерът, датата и мястото на сключване
на договор (друг акт, който има прехвърлително
действие);
8. дали ВС е ново или използвано;
9. държавата на последна регистрация;
10. текущият регистрационен знак;
11. дали ВС е сертифицирано по норми за
летателна годност;
12. номерът на типовото удостоверение за
летателна годност и/или сертификационната
таблица;
13. държавата, издала типовото удостоверение за летателна годност и/или сертификационната таблица.
Чл. 16. (1) Авиационното формирование, където военното ВС ще се експлоатира, осигурява
по съответния ред достъп до цялата документация за летателна и техническа експлоатация
и до военното ВС за осъществяване на оглед
от представителите на Института по отбрана.
(2) Авиационното формирование осигурява
авиационен персонал за извършване на необходимия преглед на документацията и оглед на
военното ВС от представителите на Института
по отбрана.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Чл. 17. (1) Представителите на Института
по отбрана се запознават с типа на конструкцията на военното ВС и с индивидуалното
удостоверение за летателна годност на военното
въздухоплавателно средство.
(2) Представителите на Института по отбрана извършват проверка дали поставените
на военното ВС национален и регистрационен
знак отговарят на изискванията по чл. 6 – 12.
Чл. 18. (1) В случай че военното ВС отговаря
на изискванията на тази наредба, участващите
в проверките представители на Института по
отбрана изготвят констативен протокол съгласно приложение № 3, като към него се прилага
копие от индивидуалното удостоверение за
летателна годност на военното ВС. Протоколът
се подписва и от командира на авиационното
формирование.
(2) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от
директора на Института по отбрана, като копие
от него се изпраща в авиационното формирование в Българската армия, в което е зачислено
военното ВС.
(3) Сертификатът за регистрация на военното ВС (приложение № 4) се издава в 5-дневен
срок от датата на протокола по ал. 1.
Чл. 19. (1) В сертификата за регистрация
се вписват:
1. номер на сертификата за регистрация;
2. регистрационен знак на военното ВС;
3. производител и наименование (тип) на
военното ВС;
4. сериен (заводски) номер на военното ВС;
5. максимална излетна маса на военното ВС;
6. организационна структура в Българската
армия, в която ще се осъществява летателната
и техническата експлоатация на военното ВС;
7. дата на издаване на сертификата за регистрация.
(2) Сертификатът за регистрация на военно
ВС се изготвя в един екземпляр, който се предава
на авиационното формирование в Българската
армия, в което е зачислено военното ВС.
(3) Всички текстове в сертификата за регистрация се изписват на български и английски
език, подписват се от директора на Института
по отбрана и се подпечатват с печата на Института по отбрана.
Чл. 20. Представителите на Института по
отбрана вписват военно ВС, на което е издаден сертификат за регистрация, в регистъра. В
регистъра се вписват всички данни, които се
съдържат в сертификата.
Чл. 21. (1) Когато военното ВС извършва
полети от основното летище на базиране на
територията на Република България, сертификатът за регистрация се съхранява в авиационното формирование, в което се осъществява
летателната и техническата експлоатация на
военното ВС.
(2) Когато военното ВС основно извършва
полети от летище на територията на друга
държава и се намира там по силата на международно споразумение, страна по което се
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явява Република България, сертификатът за
регистрация се съхранява в екипа от специалисти, осигуряващи техническото обслужване на
военното ВС на територията на тази държава.
(3) Сертификатът за регистрация се съхранява в комплекта бордни документи на военните
транспортни ВС.
Чл. 22. Вписването в регистъра на опитни
образци на ВС се извършва без удостоверение
за летателна годност.
Чл. 23. Когато Институтът по отбрана впише нов тип ВС, уведомява за това авиационните власти на страната на производителя и
на конструктора в случаите, когато военното
ВС е произведено в друга държава, или само
конструктора, ако е произведено в Република
България.
Раздел IV
Отписване на военно въздухоплавателно сред
ство от регистъра и анулиране на регистра
цията му
Чл. 24. Военно ВС се отписва от регистъра,
когато:
1. правото на собственост или на ползване
на военното ВС бъде прехвърлено на физическо
или юридическо лице;
2. военното ВС бъде снето от употреба.
Чл. 25. (1) В случаите по чл. 24, т. 1 и 2
авиационното формирование, в което е зачислено военното ВС, подава заявка (приложение
№ 5) до Института по отбрана за отписване
на военното ВС от регистъра и издаване на
свидетелство за анулиране на регистрация.
Към заявката се прилага документ, който дава
основание за отписване на ВС и сертификата
за регистрация.
(2) Заявката се подава не по-малко от 30 дни
преди датата за огледа на военното ВС от
представители на Института по отбрана.
(3) Заличаването на националния и регистрационния знак върху военното ВС се извършва
от авиационното формирование по време на
огледа по ал. 2.
Чл. 26. (1) В случаите по чл. 24, т. 1 и 2
авиационното формирование предоставя достъп
за оглед на военното ВС на представители на
Института по отбрана.
(2) След заличаването на националните и
регистрационните знаци върху военното ВС,
представителите на Института по отбрана съставят констативен протокол (приложение № 6),
като към него се прилага копие от документа,
който удостоверява основание за отписване на
ВС. Протоколът се подписва от представителите на Института по отбрана и командира на
авиационното формирование.
(3) Протоколът по ал. 2 се утвърждава от
директора на Института по отбрана.
(4) Институтът по отбрана отписва военното ВС от регистъра, като в него се посочват
датата и основанието за отписване, анулира
сертификата за регистрация и издава свидетелство за анулиране на регистрация на военно
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ВС (приложение № 7), което заедно с копие
от констативния протокол по ал. 2 се предава
на авиационното формирование в случаите
на снемане от употреба или на авиационното
формирование и новия собственик в случаите
на смяна на собствеността или правото на
ползване.
(5) Всички текстове в свидетелството за
анулиране на регистрация на военното ВС по
ал. 4 се изписват на български и английски
език. Свидетелството се подписва от директора
на Института по отбрана и се подпечатва с
печата на Института по отбрана.
(6) Сертификатът за регистрация на държавното ВС се анулира чрез перфорация в полетата
на печата, заводския номер и регистрационния
знак и се съхранява в Института по отбрана
за срок 5 години след датата на отписване от
регистъра на военното ВС.
(7) Институтът по отбрана отписва от регистъра, без да извършва оглед на военното
ВС, когато същото се заявява от авиационното
формирование поради безследно изчезване.
Към заявката се прилагат доказателства за
безследното изчезване. Институтът по отбрана
издава свидетелство по ал. 4 и го предава на
авиационното формирование.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Въздухоплавателно средство“ е всяко
средство, поддържано във въздуха в резултат
на реакцията на въздуха, с изключение на
реакцията на въздуха със земната повърхност.
2. „Военно въздухоплавателно средство“
е всяко въздухоплавателно средство, което е
собственост, взето под наем или на лизинг от
Министерството на отбраната на Република
България.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 26, т. 21 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Издадените сертификати за регистрация
на военни ВС в съответствие с изискванията
на Наредба № Н-7 от 2004 г. за регистрация
на военните въздухоплавателни средства в Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 2004 г.;
изм., бр. 16 от 2005 г., бр. 60 от 2007 г. и бр. 84
от 2008 г.) от дирекция „Национално кодификационно бюро“, дирекция „Военна стандартизация, качество и кодификация“, Инспекция по
авиационна безопасност и летателна годност на
военните въздухоплавателни средства и дирекция „Политика по въоръженията“ са валидни.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № Н-7 от
2004 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 13

РЕГИСТЪР
на военните въздухоплавателни средства на Република България
№
по
ред

Вписване на военните
въздухоплавателни средства
№ на регис- произсер- трацио- водител
тифинен
и тип
ката
знак

1

2

3

сериен
№

4

5

Отписване
на военните ВС

оргадата
подпис
дата
низана изна длъжционна даване
ностното
струк- на серлице, изтура на тифика- вършило
БА
та
вписването
6

ПОВЕРИТЕЛНО
(след попълване)

7

8

9

основание

подпис
на длъжностното
лице, извършило отписването

10

11

Приложение № 2
към чл. 15, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
ЗАЯВКА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОЕННО ВС
Военнопощенски номер на заявителя
Адрес на заявителя
Име и адрес на собственика
Номер, дата и място на сключване на договор (друг акт, който
има прехвърлително действие)
Име и адрес на производителя
Място и дата на производство
Наименование (тип) на ВС и серия
Заводски номер
Ново или използвано
Максимална излетна маса на ВС
Държава на последна регистрация
Текущ регистрационен знак
Желан регистрационен знак
ВС е сертифицирано по норми за летателна годност
Номер на типовото удостоверение за летателна годност и
сертификационна таблица
Държава, издала типовото удостоверение за летателна годност
ОГЛЕД
Желано място и дата за извършване на огледи и проверки по процедурата за регистрация от представители на Института по отбрана
ВП номер и адрес, където

От дата:

ще се извършва огледът
___________________

_________

__________________
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(име, фамилия)

печат
____ .____ . 20__ г.
Забележка. При липса на данни по някоя от точките на заявката на съответното място се попълва
„не са известни“.

Приложение № 3
към чл. 18, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНАТА
..............................................................
(подпис, фамилия, печат)
.....................................
(дата, месец, година)
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
Днес, .................................................., представител(и) на Института по отбрана
(дата)
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия – длъжност)
на основание заявка за регистрация с изх. № ..................................................................................... посети(ха)
............................................................................... и провери(ха) съответствието на военното ВС
(авиационно формирование)
с изискванията на Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на военните ВС в Република България,
възможността за регистриране на военното ВС и
КОНСТАТИРА:
Въздухоплавателното средство (самолет/вертолет) .............................................................................................
(тип)
с регистрационен знак ..............................................., със заводски № ..................................................................
и произведено от ...............................................................................................................................................................
(производител на военното ВС)
през ................................ г. отговаря на изискванията на Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на
военните въздухоплавателни средства в Република България и може да бъде издаден сертификат за
регистрация и вписан в регистъра на военните ВС на Република България.
Приложение: копие от индивидуалното удостоверение за летателна годност на военното ВС.
Представител(и) на Института по отбрана
...............................................
...............................................
(звание, подпис, фамилия)
.....................................
(дата, месец, година)
Командир на авиационното
формирование
..............................................
(звание, подпис, фамилия)
....................................
(дата, месец, година)
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Приложение № 4
към чл. 18, ал. 3

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
MINISTRY OF DEFENCE

№ BG .......
Регистрационен
знак
Registration
Mark

.......

Производител и наименование на
въздухоплавателното средство
Manufacturer and Manufacturer’s Designation
of Aircraft

...................................
..............
...................................
..............

Сериен №
Aircraft Serial
№
Максимална излетна
маса
Maximum take off mass

............ кg

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
ORGANIZATION STRUCTURE
С това се удостоверява, че горепосоченото въздухоплавателно средство е надлежно вписано в
Регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България, в съответствие
със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Наредба № …..
от …………. г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България.
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Bulgarian Register
of Military Aircraft in accordance with the Law on Defence and Armed Forces of the Republic of
Bulgaria and Regulation No ………… of ……………. for registration of the military aircraft in the
Republic of Bulgaria.

ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА:

DIRECTOR OF THE DEFENCE INSTITUTE

Дата на издаване:
Date of issue:
........................

печат
stamp

Подпис:
Signature:

………………..
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Приложение № 5
към чл. 25, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
ЗАЯВКА
ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ВОЕННО ВС
И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АНУЛИРАНЕ
НА РЕГИСТРАЦИЯ
Военнопощенски номер на заявителя
Адрес на заявителя
Име и адрес на собственика
Номер, дата и място на сключване на договор (друг акт), който
има прехвърлително действие, или документа, удостоверяващ
снемането от употреба
Име и адрес на производителя
Място и дата на производство
Наименование (тип) на ВС и серия
Заводски номер
Държава на последна регистрация
Регистрационен знак
ОГЛЕД
Желано място и дата за извършване на огледа по процедурата за отписване и анулиране на регистрация на военно ВС от представители на Института по отбрана
ВП номер и адрес, където

От дата:

ще се извършва огледът
___________________

_________

_________________

(длъжност)

(подпис)

(име, фамилия)

печат
____ .____ . 20__ г.
Забележка. При липса на данни по някоя от точките на заявката на съответното място се попълва
„не са известни“.

Приложение № 6
към чл. 26, ал. 2
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
..............................................................
(подпис, фамилия, печат)
.....................................
(дата, месец, година)
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ......................................................, представител(и) на Института по отбрана
		

(дата)

................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия – длъжност)
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на основание заявка за отписване от Регистъра на военните ВС и издаване на свидетелство за анулиране на регистрация с изх. № .................. посети(ха) ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(название на авиационното формирование)
с цел да провери(ят) съответствието на военно въздухоплавателно средство (ВС) с изискванията на
Раздел ІV („Отписване на военно въздухоплавателно средство от регистъра и анулиране на регистрацията му“) от Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в
Република България, при което
КОНСТАТИРА(ХА):
Военното ВС (самолет/вертолет) ................................ с регистрационен знак .....................................................
(тип)
и заводски № .................................., произведено от ..................................................................................................
(производител на държавното ВС)
на ................................ г., отговаря на изискванията на чл. 24, т. 1 (или т. 2) и чл.25, ал. 3 от Раздел ІV
на Наредба № 20 от 2010 г., като :
1. .........................................................................................................................................................................................;
2. ........................................................................................................................................................................................;
(посочват се: причината за отписване на ВС съгласно чл. 24, т. 1 или т. 2 и документите, доказващи това)
3. Националният и регистрационният знак бяха заличени по време на огледа със …........................………,
Има основание военното ВС ……………………………….............................................................…………………………………….
(тип и заводски номер на военното ВС)
да бъде отписано от регистъра на военните ВС на Република България, анулиран сертификатът за
регистрация с № ……….. от ……………. г. и му бъде издадено Свидетелство за анулиране на регистрация
на военно въздухоплавателно средство.
Приложения:
1. .........................................................................................................................................................................;
2. ..............................................................................................................................................................................;
(прилагат се копия на документите, доказващи причината за отписване)
Представител(и) на Института по отбрана
...............................................
...............................................
(звание, подпис, фамилия)
.....................................
(дата, месец, година)
Командир на авиационното
формирование
..............................................
(звание, подпис, фамилия)
....................................
(дата, месец, година)
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Приложение № 7
към чл. 26, ал. 4

5421
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НАРЕДБА № 21
от 14 юни 2010 г.

за условията и реда за сертифициране на
летателната годност на военните въздухо
плавателни средства
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за сертифициране на летателната
годност на военните въздухоплавателни средства
(ВС) в Република България, категориите военни въздухоплавателни средства, изискванията
за разработване, въвеждане и актуализиране
на нормите за летателна годност на военните
ВС във връзка с осигуряване дейността по
сертифицирането на летателната годност на
военните ВС.
(2) Изискванията по наредбата не се прилагат
за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално
разрешена излетна маса не превишава 200 кг.
Чл. 2. (1) Военните ВС, вписани в Регистъра
на военните въздухоплавателни средства на
Република България, изпълняват полети, ако
притежават сертификат за летателна годност и
валидно удостоверение за преглед на летателната годност, издадени по реда на тази наредба.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за
военно ВС, извършващо изпитателен или
контролен полет с цел издаване на сертификат
за летателна годност или продължаване срока
на валидността му, както и за метеорологичен
пилотируем балон (използван изключително за
метеорологични цели), безпилотен свободен
балон без товар, привързан балон и хвърчило.
Чл. 3. (1) Сертификатите за летателна годност и удостоверенията за преглед на летателната
годност на военните ВС, вписани в Регистъра
на военните ВС на Република България, се
издават от Института по отбрана.
(3) Институтът по отбрана създава Регистър за вписване на издадените сертификати за
летателна годност на военните ВС с гриф на
сигурност и ниво на класификация „Поверително“. Всички издадени сертификати за летателна
годност се вписват в регистъра.
Чл. 4. Сертификатът за летателна годност и
удостоверението за преглед на летателната годност на транспортните и учебно-тренировъчните
военни ВС се съхраняват на борда им, когато
са в полет. За всички останали военни ВС те
се съхраняват към индивидуалната пономерна
документация.
Чл. 5. Промени или записи в сертификатите
за типа и в сертификатите за летателна годност
се правят само от Института по отбрана.
Раздел II
Категории на военните въздухоплавателни
средства
Чл. 6. Според своето предназначение и
изпълняваните задачи военните ВС се класифицират в следните категории:
1. бойни;
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2. учебно-бойни;
3. транспортни;
4. учебно-тренировъчни;
5. специални.
Чл. 7. Категорията на военните ВС се вписва
в сертификата за летателна годност.
Чл. 8. При промяна в предназначението на
дадено военно ВС или даване на разрешение за
категория „специални“ съответното авиационно
формирование връща съществуващия сертификат в Института по отбрана за анулиране и
подава заявка за промяна на категорията му
и издаване на нов сертификат за летателна
годност по реда на тази наредба.
Раздел III
Норми за летателна годност
Чл. 9. (1) Министърът на отбраната по
предложение на директора на Института по
отбрана определя нормите за летателна годност
на отделните категории и видове военни ВС.
Нормите за летателна годност са задължителни
за всички военни ВС, вписани в Регистъра на
военните ВС на Република България.
(2) Съответствието с нормите за летателна годност се включва като изискване при
подготовката и изпълнението на проекти за
придобиване или модернизация на военно ВС.
Чл. 10. Норми за летателна годност на
военни ВС на други държави могат да се прилагат спрямо българските военни ВС, ако са
предвидени в международни актове, страна по
които е Република България.
Чл. 11. Когато за съответното военно ВС
няма типов норматив, издаден от компетентен
държавен орган на съответния производител,
министърът на отбраната по предложение на
директора на Института по отбрана определя
реда за създаване на типов норматив за оценка
на съответствието на типа военно ВС с нормите
за летателна годност на военните ВС.
Раздел IV
Издаване на сертификат за типа и индивидуален
сертификат за летателна годност на военни
въздухоплавателни средства, проектирани и
построени в Република България
Чл. 12. (1) На всеки тип военно ВС, проектирано и построено в Република България, се
издава сертификат за типа за съответствие с
изискванията на нормите за летателна годност.
(2) Сертификатът за типа се издава от Института по отбрана въз основа на заявка.
Чл. 13. (1) Заявката за издаване на сертификат за типа се подава от конструктора или
конструкторското бюро (по-нататък конструктора) в процеса на проектиране на военното
ВС до директора на Института по отбрана.
(2) В двуседмичен срок от завеждане на
заявката директорът на Института по отбрана
назначава сертификационна комисия (комисията) за определяне съответствието на типа
военно ВС с нормите за летателна годност.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
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Чл. 14. (1) Конструкторът представя на
комисията за проверка и одобрение всички
разчети, чертежи, технологии, модели и макети
на военното ВС.
(2) Конструкторът изготвя и представя на
комисията и проект на техническа документация
на военното ВС. Техническата документация на
военното ВС трябва да позволява внасянето
на изменения и допълнения чрез замяна или
добавяне на листове.
(3) Конструкторът построява най-малко един
опитен образец на военното ВС и предлага на
комисията програми за наземни и летателни
изпитвания. Програмите за наземни и летателни
изпитвания на опитния образец се утвърждават от директора на Института по отбрана по
предложение на комисията.
(4) Опитният образец се вписва в Регистъра
на военните ВС на Република България, като
върху него се нанасят съответните национален и регистрационни знаци. Вписването на
опитния образец в регистъра се извършва, без
той да има сертификат за типа и сертификат
за летателна годност.
Чл. 15. (1) Комисията на базата на резултатите от аеродинамичните и якостните разчети,
лабораторните и стендовите изследвания, наземните и летателните изпитвания на прототипа
изготвя справка за съответствието на типа
военно ВС с нормите за летателна годност.
Справката се изготвя в съответствие с реда за
оценка на съответствието.
(2) След приключване на работата си комисията изготвя доклад до директора на Института
по отбрана, към който се прилага справката
за съответствие. Директорът на Института по
отбрана утвърждава доклада и разпорежда
издаването на сертификат за типа.
Чл. 16. (1) Сертификат за типа се издава,
когато всички изисквания, произтичащи от
нормите за летателна годност на военни ВС,
са удовлетворени и отразени в справката за
съответствие.
(2) Сертификатът за типа на военното ВС се
подписва от директора на Института по отбрана
в двуседмичен срок от завеждане на доклада
в деловодството на Института по отбрана и се
подпечатва с печата на Института по отбрана.
(3) Получаването на сертификат за типа, за
съответния тип военно ВС, може да се извърши
в друга държава по преценка на министъра
на отбраната при направено предложение от
директора на Института по отбрана, ако съответните норми за летателна годност на военни
ВС са по-високи или равни от действащите в
Република България.
(4) В случаите по ал. 3 не се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 3 за утвърждаване на
програмите за наземни и летателни изпитвания.
Чл. 17. При издаването на сертификат за типа
Институтът по отбрана изготвя сертификационна таблица, неразделна част от сертификата за
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типа. В сертификационната таблица се вписват
сертификационните данни (характеристични
данни и параметри) на типа военно ВС.
Чл. 18. (1) Всички разчети, чертежи, технологии, спецификации на материали и техническата
документация, по които е построен опитният
образец, се подпечатват с печата на Института
по отбрана при издаването на сертификат за
типа и не подлежат на унищожаване.
(2) Изменения в разчетите, чертежите, технологиите, спецификациите на материалите и
техническата документация се допускат само
с предварително писмено разрешение на Института по отбрана.
Чл. 19. Сертификатът за типа заедно със
сертификационната таблица се съхраняват от
конструктора и могат да се унищожават само
с разрешение на директора на Института по
отбрана.
Чл. 20. В случаите, когато конструкторът
няма намерение да строи (произвежда) други
серийни военни ВС от този тип, а опитният
образец се явява единственото военно ВС от
този тип, този факт се декларира в заявката.
В тези случаи Институтът по отбрана след
сертификата за типа издава и сертификат за
летателна годност на конкретното военно ВС.
Чл. 21. (1) В случаите, когато конструкторът
проектира и построи друго военно ВС, подобно на това, за което е издаден сертификат за
типа, но някои от данните му се различават от
тези, посочени в сертификационната таблица,
то това военно ВС се счита за друг тип и за
него се прилагат разпоредбите за издаване на
сертификат за типа по този раздел.
(2) Промени във военните ВС, чиито данни
остават същите като посочените в сертификационната таблица, се считат за модификации
и спрямо тях не се прилага процедурата за
издаване на сертификат за типа.
Чл. 22. (1) За всяко произведено серийно
военно ВС се издава индивидуален сертификат
за летателна годност на базата на заявка от
производителя и декларация на производителя
за качество и съответствие.
(2) Декларацията за качество и съответствие
удостоверява, че серийното военно ВС е произведено по одобрената от Института по отбрана
документация на опитния образец.
(3) На базата на заявка от производителя и
декларация за качество и съответствие Институтът по отбрана издава експортен сертификат
за летателна годност, когато военното ВС е
предназначено за износ в чужбина.
(4) Сертификатите за летателна годност се
издават в двуседмичен срок след завеждане
на заявките по ал. 1 и 3 в деловодството на
Института по отбрана.
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Раздел V
Издаване на сертификат за летателна годност
на доставени от внос военни ВС
Чл. 23. (1) Издаването на сертификат за летателна годност (приложение № 1) на внесените
от друга държава военни ВС се извършва от
Института по отбрана след подаване на заявка от авиационното формирование, където се
числи военното ВС.
(2) Заявката се подава до директора на
Института по отбрана по образец (приложение
№ 2) не по-малко от 30 дни преди датата на
основния преглед от представителите на Института по отбрана по реда на чл. 24, ал. 1.
(3) В заявката за издаване на сертификат за
летателна годност се посочват заводският (сериен) номер на военното ВС, регистрационните
знаци и категорията му. Наред със заявката
авиационното формирование представя пред
Института по отбрана:
1. копие на сертификат за типа заедно
със сертификационната таблица, издадени от
упълномощения орган на страната на производителя, ако досега такъв тип военно ВС не
е бил вписван в регистъра;
2. експортен сертификат за летателна годност
на военното ВС в случаите, когато ВС се внася от държава, с която не се прилагат единни
норми за летателна годност на военни ВС;
3. декларация за качество и съответствие
в случаите, когато военното ВС е ново и се
внася от държава, с която се прилагат единни
норми за летателна годност на военните ВС;
4. сертификат за летателна годност в случаите,
когато военното ВС е използвано и се внася от
държава, с която се прилагат единни норми за
летателна годност на военни ВС; сертификатът
трябва да е с валиден срок и да е заверен от
упълномощения орган на тази страна.
Чл. 24. (1) Авиационното формирование,
където се числи военното ВС, го предоставя на
разположение на представителите на Института по отбрана за основен преглед. Времето и
мястото на прегледа се уговарят предварително
между авиационното формирование, където се
числи военното ВС, и Института по отбрана.
(2) Авиационното формирование осигурява
оборудване, допуснат до работа по авиационната техника инженерно-технически персонал
и екипаж за извършване на необходимите
проверки, огледи и контролен полет.
Чл. 25. (1) Авиационното формирование,
където се числи военното ВС, представя на
Института по отбрана наличните:
1. копие от ръководството за летателна
експлоатация;
2. копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване, ремонт,
илюстровани каталози;
3. копие от издаден/съгласуван от производителя регламент за техническо обслужване;
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4. списък на издадените експлоатационни
бюлетини от производителя, както и директиви
по летателна годност, издадени от съответните
авиационни власти, които се отнасят за даденото военно ВС;
5. списък на максимално допустимите откази;
6. писмено споразумение с производителя за
изпращане в Института по отбрана на всички
изменения в ръководствата, посочени по-горе,
както и на експлоатационните бюлетини, издавани от производителя;
7. ресурсна инструкция (документи, регламентиращи ресурса);
8. програма за техническо обслужване;
9. програма за наземни изпитвания за приемане на военните ВС;
10. програма за летателните изпитвания на
военните ВС.
(2) Авиационното формирование представя
на представителите на Института по отбрана
справка за конкретното военно ВС, утвърдена
от командира на авиационното формирование.
Справката съдържа следната информация:
1. наработка на планера, на основната(-ите)
и на спомагателната силова установка от началото на експлоатация, от последния ремонт и
от последното периодично техническо обслужване (в календарен срок, в летателни часове,
в брой кацания или в цикли) и съответния
остатъчен ресурс;
2. списък на всички ресурсни агрегати и
съответния остатъчен ресурс;
3. списък на бутилките за високо налягане
и дата на следваща проверка;
4. състояние на аварийно-спасителното
оборудване и остатъчния му ресурс;
5. списък на изпълнените експлоатационни
бюлетини;
6. документ за масата и центровката на
военното ВС;
7. списък на модификациите, модернизациите
и усъвършенстванията, одобрени от съответните
авиационни власти;
8. дата и място на последното периодично
(базово) техническо обслужване;
9. информация за инциденти, извънредни
проверки и ремонти.
(3) Наред с военното ВС на представителите на Института по отбрана се предоставят
за проучване и:
1. формулярите на военното ВС, на
основната(ите) и на спомагателната силова
установка;
2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ).
Чл. 26. (1) Прегледът по чл. 24, ал. 1 има
за цел да установи дали:
1. военното ВС е проектирано, построено
и преминало изпитвания по нормите за летателна годност, посочени в заявката и вписани
в типовия му сертификат за летателна годност;
2. военното ВС може да бъде класифицирано
в категорията, посочена в заявката;
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3. комплектът експлоатационно-техническа
документация е пълен и се отнася за същия
тип военно ВС;
4. за военно ВС, което е било на експлоатация
в някоя друга държава – в експлоатационнотехническата документация са внесени всички
изменения и допълнения към тях, издадени от
страната на производителя;
5. има договор с производителя за получаване
на всички бюлетини и изменения и допълнения на/към експлоатационно-техническата
документация.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 не се прилага,
ако между Република България и съответната
държава е в сила договореност за взаимно
признаване на нормите за летателна годност
на военните ВС.
(3) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага,
когато авиационното формирование експлоатира военно ВС от същия тип, на което вече е
издаден индивидуален сертификат за летателна
годност.
Чл. 27. (1) В 7-дневен срок след приключване
на прегледа на военното ВС представителите
на Института по отбрана изготвят доклад за
резултатите от прегледа, в който посочват дали
са удовлетворени изискванията по чл. 26, ал. 1,
и правят предложение за издаване или не на
сертификат за летателна годност. Докладът
се утвърждава от заместник-министъра на
отбраната в 7-дневен срок от изготвянето му.
Копие от доклада се изпраща на авиационното
формирование.
(2) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия
с изискванията по чл. 26, ал. 1, те изготвят
писмени предписания и определят срок за
отстраняването им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование
информира директора на Института по отбрана
и се извършва нов преглед на военното ВС.
(3) Институтът по отбрана издава сертификат
за летателна годност на съответното военно ВС
в 14-дневен срок от датата на утвърждаване на
доклада. Сертификатът за летателна годност
се подписва от директора на Института по
отбрана и се подпечатва с печат на Института
по отбрана. Експортният сертификат за летателна годност или декларацията за качество и
съответствие остава в Института по отбрана.
(4) Сертификатът за летателна годност се
предава на авиационното формирование.
(5) Всички текстове в сертификата за летателна годност се изписват на български и
английски език.
Раздел VI
Срок на валидност на сертификата за лета
телна годност и удостоверение за преглед на
летателната годност
Чл. 28. (1) Срокът на валидност на сертификата за летателна годност се определя с
удостоверение за преглед на летателната годност
(приложение № 3). Удостоверението се издава
заедно със сертификата за летателна годност
и се прилага като неразделна част към него.
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(2) Срокът на валидността на удостоверението за преглед на летателната годност е до
две години в случаите, когато военното ВС се
експлоатира предимно от летища в Република
България, и до една година в случаите, когато
се експлоатира предимно от летища в друга
държава. Срокът на валидност се вписва в удостоверението за преглед на летателната годност.
(3) Командирът на авиационното формирование е отговорен за поддържането на летателната
годност на военното ВС съобразно изискванията
на експлоатационната документация.
(4) Всяко военно ВС, на което е издаден
сертификат за летателна годност, се предоставя
за проверки от представителите на Института
по отбрана при поискване по съответния ред
в БА. Целта на проверката е да се установи
дали: военното ВС съответства на посочената
в сертификата за летателна годност категория;
експлоатацията е съгласно изискванията на
регламентиращите документи; не са настъпили недопустими изменения в състоянието на
военното ВС; летателните характеристики и
техническите параметри на военното ВС, двигателите и системите му не се различават от
тези, посочени в ръководствата по летателна
и техническа експлоатация.
(5) В 7-дневен срок след приключване на
прегледа на военното ВС представителите на
Института по отбрана изготвят доклад за резултатите от проверката, в който посочват дали
се спазват изискванията на документите, регламентиращи неговата експлоатация, и правят
предложение да продължи или да се прекрати
експлоатацията му. Докладът се утвърждава от
директора на Института по отбрана в 7-дневен
срок от изготвянето му. Копие от доклада се
изпраща на авиационното формирование.
(6) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия с
изискванията на документите, регламентиращи
експлоатацията на военното ВС, те изготвят
писмени предписания и определят срок за
отстраняването им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование
информира Института по отбрана и се извършва
нова проверка на военното ВС.
(7) Сертификатът за летателна годност се
отнема от представителите на Института по
отбрана, ако при проверките се установи, че
не се спазват изискванията на документите,
регламентиращи неговата експлоатация.
Чл. 29. Авиационното формирование, където се числи военното ВС, подава заявка
(приложение № 4) до директора на Института
по отбрана за издаване на удостоверение за
преглед на летателната годност на военното
ВС не по-малко от 45 дни преди крайния срок
на валидност на действащото.
Чл. 30. Заедно със заявката авиационното
формирование, където се числи военното ВС,
представя в Института по отбрана справка за
военното ВС, утвърдена от командира на авиационното формирование. Справката съдържа
данните по чл. 25, ал. 2.
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Чл. 31. (1) Удостоверението за преглед на
летателната годност се издава след извършване
на основен преглед по реда на чл. 24.
(2) Авиационното формирование, където се
числи военното ВС, предоставя на представителите на Института по отбрана за преглед и:
1. формулярите на военното ВС, на
основната(ите) и на спомагателната силова
установка;
2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ);
3. резултатите от последния полет по данни
на екипажа и средствата за обективен контрол.
(3) Авиационното формирование предоставя
на представителите на Института по отбрана
издадения сертификат за летателна годност
и удостоверението за преглед на летателната
годност (ако е издадено такова).
Чл. 32. (1) Инспекцията на военното ВС за
издаване на удостоверение за преглед на летателната годност има за цел да установи дали:
1. не са настъпили недопустими изменения
в състоянието на военното ВС;
2. летателните характеристики и техническите параметри на ВС, двигателите и системите
му не се различават от тези, посочени в ръководството по летателна експлоатация;
3. техническото обслужване на военното ВС
е извършвано (от издаването на сертификата
за летателна годност, респективно от предшестващо продължаване на валидността му до
момента) по периодичност и обем в пълно
съответствие с регламента за техническо обслужване;
4. всички задължителни бюлетини и указания
(директиви) за летателна годност са изпълнени
и съответно вписани във формулярите, респективно паспортите;
5. въздухоплавателното средство, основната
(ите) и спомагателната силова установка, въоръжението и компонентите на военното ВС
не надвишават съответно междуремонтния и
техническия ресурс;
6. поддържането на летателната годност на
военното ВС е извършвано от авиационното
формирование или от оторизирани организации
за техническо обслужване.
(2) В 7-дневен срок след приключване на
инспекцията на военното ВС, представителите
на Института по отбрана изготвят доклад за
резултатите от инспекцията на военното ВС за
издаване на удостоверение за преглед на летателната годност. Докладът се утвърждава от
директора на Института по отбрана в 7-дневен
срок от изготвянето му. Копие от доклада се
изпраща на авиационното формирование.
(3) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия
с изискванията по ал. 1, те изготвят писмени
предписания и определят срок за отстраняването
им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование информира Института
по отбрана и се извършва нова инспекция на
военното ВС.
(4) Институтът по отбрана издава Удостоверение за преглед на летателната годност на съответното военно ВС в 14-дневен срок от датата
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на утвърждаване на доклада. Удостоверението
за преглед на летателната годност се подписва
от директора на Института по отбрана и се
подпечатва с печата на Института по отбрана.
(5) Всички текстове в удостоверението за
преглед се изписват на български и английски
език.
(6) Удостоверението за преглед на летателната
годност се предава на командира на авиационното
формирование, където се числи военното ВС.
Раздел VII
Временно преустановяване валидността на
сертификата за летателна годност
Чл. 33. Когато военното ВС бъде предадено
за ремонт на външна организация, авиационното формирование, където се числи военното
ВС, в 10-дневен срок предава в Института по
отбрана сертификата за летателна годност и
издаденото удостоверение за преглед на летателната годност.
Чл. 34. (1) Представителите на авиационното
формирование приемат военното ВС от ремонт
след извършване на проверка и контролен полет.
(2) Отговорност за подготовките за контролните полети, контролните полети, подготовката
за прелитане и прелитането на военното ВС до
авиационното формирование, където се числи,
носи организацията, извършваща ремонта.
(3) След прелитането на военното ВС до
авиационното формирование командирът му
подава заявка до Института по отбрана за
издаване на удостоверение за преглед на летателната годност при условията и по реда на
чл. 31 и 32.
(4) Сертификатът за летателна годност и
удостоверението за преглед на летателната
годност се предават на авиационното формирование, където се числи военното ВС.
Чл. 35. В случаите, когато дадено военно
ВС претърпи повреда, отстраняването на която
не може да се осъществи чрез прилагане на
типова технология, а изисква значителни ремонтно-възстановителни работи, авиационното
формирование, където се числи военното ВС, е
длъжно в 10-дневен срок да върне сертификата
за летателната годност и удостоверението за
преглед на летателната годност (ако е издадено
такова) в Института по отбрана.
Чл. 36. При предаване на военното ВС на
ремонтна организация за отстраняване на повредата се прилага редът, предвиден в чл. 33 и 34.
Чл. 37. (1) Когато авиационното формирование, където се числи военното ВС, реши
само да извърши ремонтно-възстановителните
работи, то разработва необходимата документация за целта. Програмата за контролния полет
(ако се налага такъв) се съгласува с Института
по отбрана. Документацията и програмата за
контролния полет се утвърждават по команден
ред и се представят пред представителите на
Института по отбрана при прегледа на военното ВС.
(2) Авиационното формирование може да
разработи чертежите, схемите, технологиите
и др. за ремонтно-възстановителните работи
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и програмата за контролния полет в сътрудничество с конструктора (производителя) или
ремонтна организация.
Чл. 38. Преди завършване на ремонтно-възстановителните работи авиационното
формирование, където се числи военното ВС,
уведомява Института по отбрана за назначаване
на основен преглед.
Чл. 39. (1) По време на основния преглед
определените представители на Института по
отбрана установяват дали всички посочени
изисквания в разработените документация и
програма за контролния полет са удовлетворени.
(2) При положителни резултати се издава
удостоверение за преглед на летателната годност
при условията и по реда на чл. 32.
(3) Сертификатът за летателна годност и
удостоверението за преглед на летателната
годност се предават на авиационното формирование, където се числи военното ВС.
Чл. 40. (1) В случаите, когато дадено военно
ВС бъде предадено на външна организация,
включително и на производителя, за изпълнението на проект за модернизация, авиационното
формирование, където се числи военното ВС, е
длъжно в 10-дневен срок да върне сертификата
за летателната годност и удостоверението за
преглед на летателната годност (ако е издадено
такова) в Института по отбрана.
(2) Удостоверение за преглед на летателната
годност след изпълнението на дейностите по
модернизацията, които не водят до изменение
на данни от сертификационната таблица към
сертификата за типа, се издава по реда на
чл. 38 и 39.
(3) В случай че модернизацията води до
изменение на данни от сертификационната
таблица, се прилага чл. 21, ал.1.
Раздел VIII
Издаване на експортен сертификат за лета
телна годност
Чл. 41. Издаването на експортен сертификат
за летателна годност на военно ВС (приложение
№ 5), което ще се експортира от Република
България и ще се впише в чужд регистър, се
извършва от Института по отбрана.
Чл. 42. (1) За издаване на експортен сертификат за летателна годност на военно ВС,
което ще се експортира от Република България, се подава заявка от новия собственик или
владелец на военното ВС.
(2) Заявката се подава до Института по
отбрана по образец (приложение № 6) не помалко от 30 дни преди желаната от заявителя
дата на извършване на огледи и проверки от
представителите на Института по отбрана по
реда на чл. 24, ал. 1.
(3) За издаване на експортен сертификат
за летателна годност се прилагат съответно
чл. 31 – 32, без да се издава удостоверение за
преглед на летателната годност.
Чл. 43. (1) Институтът по отбрана издава
експортен сертификат за летателна годност,
ако представеното военно ВС отговаря на изискванията на нормите за летателна годност
на военните ВС. Експортният сертификат за
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летателна годност се подписва от директора на
Института по отбрана и се подпечатва с печат
на Института по отбрана.
(2) Експортният сертификат за летателна
годност се предава на новия собственик или
владелец след сключването на договор.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авиационно формирование“ е съставна
структура от Българската армия, експлоатираща
въздухоплавателно средство, вписано в Регистъра на военните въздухоплавателни средства.
2. „Летателна годност“ е способността на
въздухоплавателното средство да работи на
земята и във въздуха без съществена опасност
за екипажа, наземния персонал, пътниците (ако
има такива) и населението, над което прелита.
3. „Компонент на въздухоплавателно средство“ е която и да е част от въздухоплавателното средство, включително силова установка
или спомагателно/аварийно оборудване на
въздухоплавателното средство.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. До определянето на национални норми
за летателна годност за военните ВС при заявяване за вписване в Регистъра на военните
ВС на Република България на нов тип военно
ВС Институтът по отбрана преценява заявката,
като се ръководи и взема под внимание:
1. нормите за летателна годност, по които е
конструирано и сертифицирано военното ВС;
2. типовия сертификат за летателна годност
и сертификационната таблица към него, ако
са налични;
3. инструкциите за летателна и техническа
експлоатация и бюлетините на конструктора
и производителя;
4. директивите за летателна годност, определени от авиационните власти на страната на
производителя.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 26,
т. 20 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
§ 4. Издадените сертификати за летателна
годност на военните ВС в съответствие с изискванията на Наредба № 14 от 2007 г. за условията
и реда за сертифициране на летателната годност
на военните въздухоплавателни средства (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2007 г.; изм., бр. 84 от 2008 г.)
от Инспекцията по авиационна безопасност
и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и дирекция „Политика по
въоръженията“ са валидни до посочения срок
в тях. След изтичане срока на валидност на
издадените сертификати за летателна годност
се изпълняват разпоредбите на раздели V и VI
на тази наредба.
§ 5. Наредбата отменя Наредба № 14 от
2007 г. за условията и реда за сертифициране
на летателната годност на военните въздухо
плавателни средства.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 23, ал. 1
12

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
MINISTRY OF DEFENCE

№ ........
Регистрационен
знак
Registration Mark

Производител и наименование на
въздухоплавателното средство
Manufacturer and Manufacturer’s Designation of
Aircraft

.......
КАТЕГОРИЯ
CATEGORY

Сериен №
Aircraft Serial
№ ...........
Максимална излетна
маса
Maximum take off mass

.............

...........................
...........................

Този сертификат за летателна годност е издаден на основание на Наредба № ……от ……………… г. за условията и реда за
сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства и удостоверява, че горепосоченото военно
въздухоплавателно средство се счита летателно годно при условие, че се поддържа и експлоатира в съответствие със
съответните инструкции за летателна и техническа експлоатация.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to Regulation No….. of ………….. on the conditions and the order for airworthiness
certification of military aircraft and certifies that the above mentioned military aircraft is considered to be airworthy when maintained and
operated in accordance with the pertinent flight and maintenance manuals.

Дата на издаване:
Date of issue:

ДИРЕКТОР НА
ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА:

..............

DIRECTOR OF THE DEFENCE INSTITUTE:

печат
stamp

Подпис:
Signature:
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Приложение № 2
към чл. 23, ал. 2

ДО
ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

Тази заявка трябва да бъде подадена (изпратена) в Института по отбрана не по-малко от 30 дни преди
желаната дата за извършване на инспекция от Института по отбрана, посочена в част IX.
Част I ЗАЯВИТЕЛ
Име и адрес на
заявителя
Част II ОПИСАНИЕ НА ВОЕННОТО ВС
Име и адрес на производителя
Място и дата на производство
Държава производител
Тип на ВС и серия
Заводски номер
Ново или използвано
ВС е сертифицирано по норми за
летателна годност
Номер на типовия сертификат (удостоверение) за летателна годност и
сертификационната таблица
Държава, издала типовия сертификат
(удостоверение) за летателна годност
Максимална излетна маса на ВС
Брой места (включително на екипажа)
Регистрационен знак
Част III ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ/ИТЕ
Име и адрес на производителя
Място и дата на производство
Държава производител
Тип на двигателя/ите
Брой на двигателите
Заводски номера
Нов/и или използван/и
Максимална мощност/тяга
Част IV ОПИСАНИЕ НА ВИТЛОТО/АТА
Име и адрес на производителя
Място и дата на производство
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Държава производител
Тип на витлото/ата
Заводски номера
Ново/и или използвано/и
Част V КАТЕГОРИЯ
Бойни


Учебно-бойни


Учебно-тренировъчни


Транспортна

Специална


Част VI ДОКУМЕНТИ, ПОТВЪРЖДАВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВОЕННОТО ВС С ТИПОВИЯ
СЕРТИФИКАТ (УДОСТОВЕРЕНИЕ) ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ
Отбележете с „X“ случая, който се отнася за Вас, и приложете съответния документ.
НОВО
Произведено в Р. България


ИЗПОЛЗВАНО
в Р. България


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И
СЪОТВЕТСТВИЕ

Предишен сертификат за летателна годност, издаден от български авиационни власти

Номер и дата на издаване

Номер и дата на издаване

ВНОСНО
НОВО


ИЗПОЛЗВАНО


 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ, издадена от одобрен производител

Валиден сертификат за летателна годност, издаден от упълномощения орган на страната, от
която се внася

Производител, издал представената декларация за
качество и съответствие

Държава, издала представения сертификат за
летателна годност

Номер и дата на издаване

Номер и дата на издаване

ЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
Държава, издала представения експортен сертификат за летателна
годност
Номер и дата на издаване
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Част VII СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Посочете с „X“ кога ще бъдат представени следните документи:
Приложени

При инспекцията на ВС

Не се отнася

Копие от ръководството за летателна
експлоатация







Копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване,
ремонт, илюстровани каталози







Регламент за техническо обслужване







Списък на експлоатационните бюлетини и директиви по летателна
годност







Списък на максимално допустимите
откази







Ресурсна инструкция







Програма за техническо обслужване







Програма за наземни изпитвания







Програма за летателни изпитвания







Част VIII СПРАВКА ЗА ВОЕННОТО ВС
Посочете с „X“ кога ще бъдат представени следните документи:
Приложени

При инспекцията на ВС

Наработка на планера, двигателите и ВСУ от началото на
експлоатация, от последния ремонт и последното периодично
техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания
и т. н.) и съответния остатъчен ресурс





Списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен
ресурс





Списък на изпълнените експлоатационни бюлетини и директиви по летателна годност



Документ за масата и центровката на военното ВС






Списък на извършените модификации, модернизации, усъвършенствания и изпълнени ремонти





Информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти





Част IХ ИНСПЕКЦИЯ
Име и адрес на организацията/специалистите, които ще представят ВС за проверка
ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:
Място за инспекция
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Дата:

От дата:
1. Системи, устройства и оборудване на ВС.
2. Както са посочени в част VI, VII, VIII.
Подпис
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВКАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
СИСТЕМИ, УСТРОЙСТВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВС
При подаване на заявка за първоначално издаване на сертификат за летателна годност заявителят
трябва да попълни точките, посочени в приложението.
Всички точки трябва да бъдат попълнени точно, а в случаите, когато не се отнася за конкретното
ВС, се вписва „Не се отнася“.
Име на заявителя:

Тип на ВС:

Серия:

Заводски номер:

Регистрационни
знаци (текущи или
желани):

Предишни
регистрационни знаци
(ако е имало):

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ, УСТРОЙСТВАТА ИЛИ ОБОРУДВАНЕТО НА ВС
1. Система за херметизация
2. Системи за автоматично управление на
полета
3. Система за записване на разговорите в
пилотската кабина
4. Генератори на електрическа енергия:
а) за постоянен ток
б) за променлив ток, честотен диапазон
5. Основни акумулаторни батерии:
а) никел-кадмиеви
б) оловни
в) брой поставени на ВС
6. Кислородна система:
а) стационарна:
б) преносима:
7. Система за откриване на пожар в двигателите
8. Преносими пожарогасители
9. Система за аварийна сигнализация и
откриване на срив
10. Система за отчитане на количеството
на горивото
11. Система за защита от обледеняване и
дъжд
12. Система за регистриране на полетните
данни
13. Система за аварийно осветление
14. Светлини за предотвратяване на сблъскване:
а) въртящ се маяк
б) импулсен маяк

С Т Р.
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15. Система за откриване на опасно сближение:
а) с друго ВС
б) със земята
16. Автоматична навигационна система
17. Системи за въоръжението
18. Система за аварийна сигнализация при
ниски обороти на носещия винт (само за
хеликоптери)
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
19. Обезпечено ли е поставянето на предпазни колани на:
а) седалките на екипажа?
б) седалките за пътници?
20. Предвидено ли е окачване на външни
товари?
21. Предвидено ли е буксиране на планери?
22. Да се посочи пълната вместимост на
горивните резервоари
23. Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията за изпълнение на полети във:
а) BRNAV пространство
б) RVSM пространство
в) друго пространство (да се посочи)
24. Опишете подробно оборудването на ВС с изключение на посоченото в т. 1 до 18, което е било
поставено в резултат на извършени модификации, модернизации или усъвършенствания (посочете
производителя и типа)
25. Опишете подробно измененията (ако има такива), внесени в Ръководството за летателна експлоатация в резултат на извършените модификации, модернизации или усъвършенствания

Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
MINISTRY OF DEFENCE
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE
УПЛГ към:…………….
ARC reference: ………..
На основание Наредба № 21 от 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност
на военните въздухоплавателни средства, която в момента е в сила, Институтът по отбрана с настоящото
удостоверява, че следното въздухоплавателно средство:
Pursuant to Regulation No 21 of 2010 on the conditions and the order for airworthiness certification of military
aircraft, for the time being in force, the Defence Institute hereby certifies that the following aircraft:
Производител на въздухоплавателното средство:
Aircraft manufacturer:
Наименование на въздухоплавателното средство:
Manufacturer’s designation:
Регистрационен знак на въздухоплавателното средство:
Aircraft registration: 								
XYZ
Сериен номер на въздухоплавателното средство:
Aircraft serial number: 							
000000000
се счита за летателно годно по време на прегледа.
is considered airworthy at the time of the review.
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Този сертификат е валиден за периода, указан долу
This Certificate is valid for the period specified below
от					
до
from		
00.00.0000		
to		
00.00.0000
Дата на издаване:					
Date of issue: 		
00.00.0000		
							
				
				

Печат			
Stamp			

ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
DIRECTOR OF THE DEFENCE INSTITUTE
Подпис: 					
Signature: ..............................................

Приложение № 4
към чл. 29
									
									

ДО
ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА
ВОЕННО ВС
Тази заявка трябва да бъде подадена (изпратена) в Института по отбрана не по-малко от 45 дни преди
последния срок на валидност на сертификата, посочен в част II.
Част I ЗАЯВИТЕЛ
Име и адрес на заявителя
Част II ОПИСАНИЕ НА ВОЕННОТО ВС

Регистрационен знак
на ВС

Сертификатът за летателна годност е валиден до

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Заводски номер

ТИП на ВС
Наработка от началото на
експлоатацията
ч.

Наработка след последния
ремонт

к.

Част III ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Максимално разрешена излетна маса на
военното ВС
Програма за техническо обслу ж ване на
военното ВС
Име и адрес на одобрената организация/
специалистите, притежаващи свидетелство за
правоспособност по техническо обслужване,
които ще представят ВС за проверка

ч.

к.

С Т Р.
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Опишете подробно оборудването на ВС, което
е било поставено в резултат на извършени
модификации, модернизации или усъвършенствания (посочете производителя и типа),
след последната заверка на сертификата за
летателна годност
Опишете подробно измененията (ако има
такива), внесени в Ръководството за летателна експлоатация в резултат на извършените
модификации, модернизации или усъвършенствания
Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията
за изпълнение на полети във:
а) BRNAV пространство
б) RVSM пространство
в) друго пространство (посочете)
Част IV СПРАВКА ЗА ВОЕННОТО ВС
Посочете с „Х“ кога ще бъдат представени следните документи:
Приложени

При инспекцията на ВС

Наработка на планера, двигателите и ВСУ от началото на
експлоатация, от последния ремонт и последното периодично
техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания
и т. н.) и съответния остатъчен ресурс





Списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен
ресурс





Списък на бутилките за високо налягане и дата на следваща
проверка





Състояние на аварийно-спасителното оборудване и остатък
ресурс





Списък на изпълнените експлоатационни бюлетини и директиви по летателна годност





Документ за масата и центровката на ВС





Списък на извършените модификации, модернизации, усъвършенствания и изпълнени ремонти





Информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти





Дата и място на последното ПТО





Формулярите на ВС, на основната(ите) и на вспомагателната
силова установка









Паспортите на компонентите (еквивалентен документ)

Част V ИНСПЕКЦИЯ
ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:
Място за инспекция

От дата

ПРИЛОЖЕНИЯ: Както са посочени в част IV.
Дата: ...........

Подпис
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Приложение № 5
към чл. 41

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 42, ал. 2
									
									

ДО
ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ
ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
Тази заявка трябва да бъде подадена (изпратена) в Института по отбрана не по-малко от 30 дни преди
желаната дата за извършване на инспекция от представители на Института по отбрана, посочена в
част VI.
Част I ЗАЯВИТЕЛ
Име и адрес на заявителя
Част II ОПИСАНИЕ НА ВОЕННОТО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
Регистрационен знак на военното ВС
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Заводски номер

ТИП на ВС
Наработка от началото на
експлоатация
ч.

Наработка след последния
ремонт

к.

ч.

к.

ДВИГАТЕЛ(И)
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Заводски номер

ТИП на двигателя

Наработка от началото на
експлоатация

Наработка след последния
ремонт

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ВИТЛО(А)
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Заводски номер

ТИП на витлото

Наработка от началото на експлоатация

Наработка след последния
ремонт

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.

ч.

ц.
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Част III ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Държава, за която ще се експортира ВС
Очаквана дата на преминаване правата
върху ВС на чуждестранния получател

Част IV СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Посочете с Х кога ще бъдат представени следните документи:
Приложени

При инспекцията на ВС

Не се
отнася

Декларация за качество и съответствие (отнася
се за новопостроено ВС в РБ)







Валиден сертификат за ЛГ







Ресурсен статус на всички агрегати, оборудване,
аварийно-спасителни средства







Списък на изпълнените експлоатационни бюлетини и директиви (указания) за летателна
годност







Списък на извършените модификации, модернизации, усъвършенствания и изпълнените
ремонти







Информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти







Документ за масата и центровката на ВС







Формулярите на ВС, двигателите и спомагателната силова установка, а за вертолетите и
на главния редуктор







Паспортите на компонентите (еквивалентен
документ)







Част V ИНСПЕКЦИЯ
ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:
Място на инспекция

От дата

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Както са посочени в части III и IV.
Дата: ..........
5422

Подпис .................

С Т Р.

40
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „пожари“ се поставя
запетая и се добавя „включително чрез финансов лизинг“;
б) в т. 5 след думата „комуникация“ се
поставя точка и се създава изречение второ:
„средствата за наблюдение и комуникация
могат да се закупуват и чрез финансов лизинг;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Закупуването чрез финансов лизинг
на активи по ал. 2, т. 2 и 5 е допустимо при
условие, че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно
от датата на подаване до РА на заявката за
окончателно плащане за същия актив.“
§ 2. В чл. 5 т. 6 се изменя така:
„6. Наредба № 2 от 2009 г. за залесяване
и инвентаризация на горските култури (ДВ,
бр. 15 от 2009 г.);“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 22, ал. 2,
с изключение на разходите по чл. 4, ал. 5.“
§ 4. В чл. 8, ал. 3 думите „извършване на
окончателното“ се заменят с „подаване на заявление за окончателно“.
§ 5. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) В случай че предприятия партньори или
свързани предприятия по смисъла на Закона
за малките и средни предприятия (ЗМСП) са
одобрени и/или подпомагани по реда на тази
наредба, тяхната финансова помощ като общ
размер не трябва да надхвърля максималния
размер по ал. 2 и 3.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг, или запис на
заповед, издадена от кмета на общината в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно
действащото законодателство.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“ се
добавя „или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се връща на
издателя“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един път“ се заменят с
„два пъти“.
2. В ал. 2 след думата „одобрена“ се добавя
„от РА“.
§ 8. В чл. 13 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Кандидатите по ал. 1, т. 2 и 3, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от
2004 г.), провеждат съответните процедури за
избор на изпълнител/и на дейностите, за които
се кандидатства за подпомагане, след сключване
на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в тях, са във формат „xls“.“
§ 9. В чл. 15 се създава ал. 6:
„(6) Проекти с включени превантивни
дейности по чл. 4, ал. 2 ще се подпомагат
при условие, че са предвидени в действащ
лесоустройствен проект, план или програма, с
изключение на дейностите по чл. 4, ал. 2, т. 5.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За разходи по чл. 4, ал. 1 и 2, чиято
стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/
услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.
В случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на про-
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изводителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“
2. Създават се нови ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(5) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в „Централен професионален регистър
на строителя“ съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) В случаите по ал. 3 кандидатът получава
оферти, като изпраща запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 2 най-малко до
трима оференти. В случаите, когато кандидатът
не е избрал най-ниската оферта, направеният
избор се обосновава писмено.
(7) Редът по ал. 3 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) За предварителни разходи по чл. 4, ал. 5,
извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на
заявлението за подпомагане представят заверено
от възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на ЗОП или
НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“
5. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите на кандидати, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл.14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 4.“
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. за данък добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
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2. В т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финансов лизинг;“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 17, ал. 3 или не е спазен
ЗОП/НВМОП;“.
4. Създават се т. 12, 13 и 14:
„12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
13. закупуване на активи по чл. 4, ал. 2, т. 2
и 5 чрез финансов лизинг, когато не са спазени
условията на чл. 4, ал. 6;
14. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 22, ал. 3“
се заменят с „чл. 22, ал. 4“.
2. В т. 2 след думите „заверено изрично
пълномощно“ се поставя запетая и се добавя
„а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или със
заповед от кмета на общината“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с
„ПРСР“, а думите „областните разплащателни
агенции и областните дирекции „Земеделие и
гори“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ и областните дирекции „Земеделие“.
3. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции и
областните дирекции „Земеделие и гори“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
и областните дирекции „Земеделие“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „три“ се заменя
с „четири“;
б) създава се т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
лицето по буква „а“, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по
направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като
му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещението на място по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а след думите
„10 работни дни от“ се добавя „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
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(8) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може
да кандидатства отново с нов проект по реда
на наредбата.“
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин
член не участва в заседанието при обсъждане
на конкретно заявление за подпомагане, в
случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 17. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 22, ал. 2“ се заменят
с „чл. 22, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 22, ал. 3“ се заменят
с „чл. 22, ал. 4“.
3. В т. 5 след думите „чл. 9, ал. 1“ се добавя
„или надвишават максималния размер съгласно
чл. 9, ал. 4“.
§ 18. В чл. 25 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „подпомагане“ се
поставя запетая и се добавя „която подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс“.
2. В ал. 4 думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 2“.
§ 20. Член 28 се отменя.
§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят с „областна
дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция
(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думите „РРА – РА“ се заменят с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 22. В чл. 31, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие с
представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на проверката
на място, РА уведомява кандидата, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище
от комисия за проверка на цялата или на част
от инвестицията при подаване на заявка за
плащане, той се удължава със срока на работа
на комисията, който се удостоверява с акта за
нейното създаване от изпълнителния директор
на РА и до датата на вземане на решение за
оценка.“
§ 25. В чл. 36, се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ
с изключение на процедурите за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 4, ал. 5, за които
при подаване на заявлението за подпомагане
представя заверено от възложителя копие от
документацията от проведената процедура по
ЗОП или по НВМОП.
(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
и утвърдени от изпълнителния директор на РА
процедури за предварителен и/или последващ
контрол.“
§ 26. В чл. 39, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „да използва“ се добавя
„подобрените, реконструираните, изградените
и/или“.
2. В т. 2 думите „продава, дарява, преотстъпва
ползването на“ се заменят с „прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва
правото на ползване върху“.
§ 27. В чл. 41, ал. 2 след думата „договора“
се поставя запетая и се добавя „процедурите
по ЗОП или НВМОП“.
§ 28. В чл. 44, ал. 1 след думите „по смисъла“ се добавя „и при спазване на условията“.
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 30 думите „Наредба № 17 от 2000 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 67 от 2000 г.)“ се заменят с
„Наредба № 2 от 2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (ДВ, бр. 15
от 2009 г.)“.
2. В т. 41 думите „уреди за нощно виждане“
се заличават.
3. Създават се т. 46 и 47:
„46. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони(ОВ, L 368 от 23.12.2006).
47. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 30. Приложение № 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 6
(Дата)

(Име и адрес на кандидата)

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че
тя е по-подробна, може да я приложите към бланката).
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана,
и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................
(печат)
(име на кандидата)“.
§ 31. Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 21, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП
…………………………….……………….
Идентификационен №
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
ОСНОВНИ ДАННИ
Име на кандидата:
Юридически статут
Единен идентификационен код към
Агенцията по вписванията или фирмено дело №
От дата:

……………………………..
Дата/час/минута

(Печат ОДФ – ПСМП)

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

Районен съд:
Том:
Регистър:
Страница:
Партиден №
Булстат:
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА
IBAN
BIC код
Име на банката
Адрес на банката
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
Телефонен номер:
Мобилен телефонен номер:
Номер на факс:
Електронен адрес:
Интернет страница:
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
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Издадена от:
На дата:
ЕГН:
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай че документите се подават от упълномощено лице)
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
Дата:
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 226.
Подпомаган съм по Мярка 226
 Да
 Не
Брой на финансовите подпомагания: ____________
Стойност на първото финансово подпомагане:...........................................................................................Евро
за проект с идентификационен № ...........................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане:............................................................................................Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане:..............................................................................................Евро
за проект с идентификационен № .............................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане:........................................................................................Евро
за проект с идентификационен № .............................................................................................................................
Стойност на петото финансово подпомагане:................................................................................................Евро
за проект с идентификационен № .............................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:.................................................................. Евро
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 226
 Да
 Не
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността
на проекта.
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допускат се не повече от
две междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от три етапа).
(лева)
Етап

Подробно описание на дейността/актива

Стойност

А

Б

В

1
2
3
Общо
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в три етапа,
като първите два съответстват на междинните плащания, за което/които кандидатства, в колона Б;
стойността на активите, в колона В; за „Общо“ в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
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Наименование на проекта:
(Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате)
Място на извършване на инвестицията (област,
община, гр./с., имот/и №, отдели, подотдели, др.)
Номер на заповедта/ите на министъра на окол- …………………………………….……………………….………………………..
ната среда и водите за обявяване на местата по ………………………………………………………….……………………….…..
националната екологична мрежа Натура 2000, ……………………………………………………….……………………….……..
върху които се осъществява проектът (в случай
че са включени такива места)
Инвестиции, за които се кандидатства

1.

Възстановителни дейности:
а. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено или
естествено възобновяване;
б. Презалесяване на пострадали гори;
в. Създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали
от неблагоприятни природни въздействия;

2.

Превантивни дейности:
а. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура;
б. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба
№ 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския
фонд и опазване на горите от пожари;
в. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
г. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
д. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за
наблюдение и комуникация;
е. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
ж. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.













ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1.

Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане или на лицето, представляващо кандидата.



2.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично
от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината.



3.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС.



4.

Копие от валиден лесоустройствен план, проект, програма и/или копие от утвърдени
планове и проекти по глава четвърта от ЗЗТ за съответната гора в частта, отнасяща се до
предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното
описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане (в
случай че се кандидатства за превантивни дейности).



Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
и/или оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на
въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на
околната среда.



Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване
на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.



7.

Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по
чл. 4, ал. 5 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те
са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане).



8.

Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2 в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.



5.

6.
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За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента (в случаите на доставка на машини офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с
цел определяне на основателността на предложените разходи) за всяка доставка/услуга
на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя
е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност
повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в
левове или в евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация
в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника.
Оферентите – местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в „Централен
професионален регистър на строителя“ съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС)
и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи
от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2. Кандидатите
посочват избрания оферент.



10.

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП – обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.



11.

Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията
на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 4, ал. 5, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се
кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП).



12.

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени
марка, модел, цена в лева или в евро и срок. В договорите се описва ДДС.

13.

Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само
от ЮЛ).

Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията
1.
2.

3.

4.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата.



Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона за
вероизповеданията.



Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане.



Документ за регистрация по реда на Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в
горския фонд на лицето (ДВ, бр. 8 от 2009 г.), извършващо лесокултурните мероприятия
(не се изисква за дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6).



Общи документи, представяни от общини
1.

Копие от решение на Общинската избирателна комисия.



2.

Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Плана за развитие на общината.



3.

Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.



4.

Количествена сметка за предвидените мероприятия, одобрена от РДГ (включително на
електронен носител).
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Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научноизследователски горски стопанства
1.

Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на съответното учреждение.



2.

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане.



3.

Количествена сметка за предвидените мероприятия, одобрена от РДГ (Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерството на околната среда и водите
(ДНСЗП) (включително на електронен носител).



СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА
Възстановяване на горския потенциал
1.

Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП, удостоверяващ, че за презалесяването ще се използват само дървесни видове според типа на
месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.



2.

Копие от съвместен протокол, че площта е опожарена, подписан от Регионална служба
„Пожарна безопасност и спасяване“ (РСПБС) и ДГС/ДЛС/ДНП (в случай на кандидатстване на ДГС или ДЛС документът да бъде заверен от РДГ, а за ДНП да бъде заверен от
ДНСЗП), а за другите природни бедствия – от Лесозащитна станция (ЛЗС).



Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на площите за презалесяване.



3.

Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд
Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици
1.

Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС
и на електронен носител).



Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите ЛУП
1.

Техническа спецификация на оборудването.



2.

Копие от акт за частна/общинска/държавна собственост на депото или договор за наем,
който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане и вписан в районната служба по вписвания.



1.

Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС
и на електронен носител).



2.

Становище от съответната РСПБС.



3.

Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.



1.

Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС
и на електронен носител).



2.

Становище от съответната РСПБС.



3.

Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.



Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки

Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите

Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация
1.

Технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител).



2.

Разрешително за строеж.



3.

Техническа спецификация на оборудването.



4.

Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.



1.

Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС
и на електронен носител).



2.

Разрешително за строеж.



3.

Позволително за сеч в случаите, когато е предвидено ново трасе.



4.

Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост за терена, върху който ще се
изгражда горският път.

Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари
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Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои

1.
Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от РДГ.
2.



Копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“.



2.

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“.



3.

Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от кандидат
община).



4.

Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция



5.

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта.



6.

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват
действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис.



7.

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на
място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия.



8.

За презалесяване ще се използват само дървесни видове според типа на месторастенето,
а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.



9.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 228а, ал. 2 и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.



Кандидатствам за сума от _________________________лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат

Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №:......................................................
№

Вид на
инвестицията

1

2

Марка, Количе- Единичмодел
ство
на цена
без ДДС
(лева)
3

4

5

А

Сума на инвестицията:

Б

Предварителни разходи

В

Обща сума на инвестицията /А+Б/

Обща
сума
без ДДС
(лева)

Обща
сума
с ДДС
(лева)

6

7

МежДопус- Одобрено Одобрена
динно
тими
междинсума
плаща- инвести- но пла(лева)
не
ции
щане
да

не

да

не

да

не

11

Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
дата/име/подпис на кандидата/печат
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Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по ПРСР
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УРН:.......................................................................
УИН:.......................................................................

Информацията по-долу се попълва от кандидата
1. Тип на бенефициента:
(Моля, отбележете подходящата категория)

Собственици на частни гори
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон
1
Едноличен търговец (ЕТ)
2
Акционерно дружество (ЕАД /АД)
3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД)
4
Друг едноличен субект (посочете):_______________________________ 5
Нерегистрирано сдружение на физически лица
6
Кооперация
7
Организация на производители
8
Юридическо лице с нестопанска цел
9
Друго частно лице (посочете): ___________________________________10
Стопани на публични гори (вкл. общински)
Община
11
Сдружение на общини
12
Организации, стопанисващи държавни гори
13
2. Бенефициентът е регистриран като земеделски производител:
Да 1 № на регистрацията
Не 2
3. Размер на стопанството
3.1. Стопанисвани площи от горския фонд: _____________ ха
(Моля, отбележете общия размер на стопанисваните от Вас площи в хектари:)

4. Заявени площи за подкрепа:
(Моля, попълнете таблицата, представяща характеристиките на горските имоти, за които търсите
подкрепа, и планирания състав на дървесните видове, ако е включено в проекта)
ЕКАТТЕ
Площ
(нас. мясХА
то)
1

Тип гора*

Състав на дърв.
видове*

Средна
възраст
на гората,
години

Планиран състав на
дървесните видове
след презасаждане**

Имот 1 ...

...





Високостъблени
Горски култури
Издънкови





Иглолистни
Широколистни ....
Смесени





Иглолистни
Широколистни
Смесени

Имот 2 ...

...





Високостъблени
Горски култури
Издънкови





Иглолистни
Широколистни ....
Смесени





Иглолистни
Широколистни
Смесени

Имот 3 ...

...





Високостъблени
Горски култури
Издънкови





Иглолистни
Широколистни ....
Смесени





Иглолистни
Широколистни
Смесени

* Попълва се преобладаващият тип гора или състав на дървесни видове.
** Попълва се само ако се кандидатства за презасаждане на увредени гори.
1
Попълва се ЕКАТТЕ на населеното място, в чието землище попада преобладаващата част от площта
на имота.
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5. Цели на проекта по имоти
От пожари
Обща
площ
ха

възстановяване

предотвратяване

стойност, лв.
ха

общо

субсидия

От други бедствия
възстановяване

стойност, лв.
ха

общо

субсидия

предотвратяване

стойност, лв.
ха

общо

субсидия

стойност, лв.
ха

общо

субсидия

Имот 1
Имот 2
Имот 3

6. Инвестиционни разходи по имоти
(Моля, попълнете таблицата, като за всеки отделен имот посочите площта, която ще бъде подпомогната, и стойността на съответния инвестиционен разход)
Допустими инвестиционни разходи

Имот 1

Имот 2

стойност лв.
ха

общо

субсидия

Имот 3

стойност лв.
ха

общо

субсидия

Общо

стойност лв.

ха

стойност лв.
субси- ха
субсиобщо
общо
дия
дия

1. Почистване на площите, пострадали от горски
пожари, ветровали или
насекоми
2. Презалесяване на пост ра да ли т е гори ч рез
използване на местни
дървесни видове
3. Депа за съхранение на
дървесината в случаите
на природни бедствия
4. Лесок ул т у рн и п регради, противопожарни
просеки, минерализовани ивици
5. Противопожарни депа
и защитни средства
6. Хеликоптерни площадки
7. Водоизточници за борба с пожарите
8. Наблюдателни пунктове, средства за наблюдение и комуникация
9. Горски пътища
10. Разнообразяване на
видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени
дървостои
11. Други
“

§ 32. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1 „Списък на документи за подпомагане“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане или на лицето, представляващо кандидата.“;
б) в т. 3 след думата „кандидата“ се поставя запетая и се добавя „а за кандидатите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината“;
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в) точка 8 се изменя така:
„8. Копия от договори за предоставяне на
услуги за подготовка на проекта за дейностите
по чл. 4, ал. 5 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато
те са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане).“;
г) създават се точки 10, 11, 12, 13 и 14:
„10. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – най-малко три независими
оферти в оригинал, които съдържат: фирмата
на търговското дружество, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента (в случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител, с цел определяне на
основателността на предложените разходи), за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител
на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или в евро с описан ДДС.
Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини,
оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са
вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в „Централен професионален регистър на строителя“ съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 2. Кандидатите посочват избрания оферент.
11. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП – обосновка във всеки един случай,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
12. Заверено от възложителя копие на
документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи по чл. 4,
ал. 5, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане (в случаите, когато
се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП).

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

13. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП – заверено копие от предварителни
или окончателни договори за услуги, работи,
доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или в евро и срок. В договорите
се описва ДДС.
14. Декларация по чл. 4а от Закона за
малките и средните предприятия (представя
се само от ЮЛ).“
2. Раздел I.А. „Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията“
се изменя така:
„I.А. Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите
или Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата.
2. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона
за вероизповеданията.
3. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите (ТД на
НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
4. Документ за регистрация по реда на
Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд на лицето, извършващо
лесокултурните мероприятия (не се изисква
за дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6).“
3. Раздел I.Б. „Общи документи, представяни
от общини“ се изменя така:
„I.Б. Общи документи, представяни от общини:
1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия.
2. Решение на общинския съвет, че дейности
те по проекта отговарят на приоритетите на
Плана за развитие на общината.
3. Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.
4. Количествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия, одобрени от РДГ (КСС
включително на електронен носител).“
4. Раздел I.В. „Общи документи, представяни
от държавни горски стопанства, държавни ловни
стопанства, дирекции на национални паркове
и научноизследователски горски стопанства“
се изменя така:
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„I.В. Общи документи, представяни от
държавни горски стопанства, държавни ловни
стопанства, дирекции на национални паркове
и научноизследователски стопанства
1. Заповед за назначаване, трудов договор
или договор за управление на директора на
съответното учреждение.
2. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението за подпомагане.
3. Количествено-стойностни сметки за
предвидените мероприятия, одобрени от РДГ
(Дирекция „Национална служба за защита на
природата“ към Министерството на околната
среда и водите (ДНСЗП) (КСС включително
на електронен носител).“
5. В раздел II „Специфични документи по
вида на инвестицията“ се правят следните
изменения:
а) в подраздел IIA. „Възстановяване на
горския потенциал“:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП,
удостоверяващ, че за презалесяването ще се
използват само дървесни видове според типа
на месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.“;
бб) точка 2 се отменя;
б) подраздел II.Б. „Превантивни дейности
срещу пожари в гори и земи от горския фонд“
се изменя така:
„II.Б. Превантивни дейности срещу пожари
в гори и земи от горския фонд
1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани
ивици – технически проект за изграждането,
съпроводен с количествено-стойностни сметки
(КСС и на електронен носител).
2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите ЛУП:
а) техническа спецификация на оборудването;
б) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на депото или договор за
наем, който да бъде в сила не по-малко от
5 г. след датата на подаване на заявлението
за подпомагане и вписан в районната служба
по вписвания.
3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки:
а) технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки
(КСС и на електронен носител);
б) становище от РСПБС;
в) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.
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4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите:
а) технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки
(КСС и на електронен носител);
б) становище от РСПБС;
в) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.
5. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за
наблюдение и комуникация:
а) технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител);
б) разрешително за строеж;
в) техническа спецификация на оборудването;
г) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.
6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари:
а) одобрен технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни
сметки (КСС и на електронен носител);
б) разрешително за строеж;
в) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост за терена, върху който ще
се изгражда горският път.
7. Разнообразяване на видовия състав чрез
превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои:
а) копие на технологичен план за залесяване,
одобрен от съответната РДГ;
б) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на мястото на инвестицията.“
§ 33. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „ползвателя“ се поставя
запетая и се добавя „или заповед на кмета на
общината“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция по чл. 11, ал. 4 или 5
или запис на заповед по чл. 11, ал. 5 в полза
на РА в размер 110% от стойността на авансовото плащане, покриващи срока на договора
за отпускане на финансова помощ, удължен с
шест месеца.“
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл. 11, ал. 5.
6. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
§ 34. В „Общи документи“ от приложение
№ 6 към чл. 31, ал. 1 „Списък от документи за
междинно или окончателно плащане“ се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В т. 3 след думата „помощ“ се поставя
запетая и се добавя „или заповед на кмета на
общината“.
2. Създават се т. 25 и 26:
„25. Позволително за сеч в случай на изсичане на дървесина.
26. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 36. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006
за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г.,
размерът на авансовото плащане е до 50 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.
§ 37. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 3 по отношение на нормата на
чл. 6, ал. 3, § 8 по отношение на чл. 13, ал. 5
и § 10 по отношение на чл. 17, ал. 3.
§ 38. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ, L 368 от 23.12.2006) § 3 по отношение
на чл. 6, ал. 2 и § 5 се прилагат за всички
заявления за подпомагане, подадени след 22
юли 2008 г., за които няма сключени договори
за подпомагане.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 66 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата „оборудване“ се
поставя запетая и се добавя „включително чрез
финансов лизинг“.
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2. Създава се ал. 6:
„(6) Закупуването чрез финансов лизинг на
активи по ал. 1, т. 4 е допустимо при условие,
че ползвателят на помощта стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата на
подаване до РА на заявката за окончателно
плащане за същия актив.“
§ 2. В чл. 4 т. 5 се изменя така:
„5. Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
§ 4. В чл. 7, ал. 3 думите „извършване на
окончателното“ се заменят с „подаване на заявление за окончателно“.
§ 5. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) В случай че предприятия партньори или
свързани предприятия по смисъла на Закона
за малките и средните предприятия (ЗМСП) са
одобрени и/или подпомагани по реда на тази
наредба, тяхната финансова помощ като общ
размер не трябва да надхвърля максималния
размер по ал. 2 и 3.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг или запис на
заповед, издадена от кмета на общината, в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно
законодателството.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“ се
добавят „или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се връща на
издателя“.
§ 7. В чл. 12, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от РА“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 11 се изменя така:
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„(11) Кандидатите по ал. 1, т. 2, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от
2004 г.), провеждат съответните процедури за
избор на изпълнител/и на дейностите, за които
се кандидатства за подпомагане, след сключване
на договора за отпускане на финансова помощ.“
2. Създава се ал. 12:
„(12) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в тях, са във формат „xls“.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За разходи по чл. 3, ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.
В случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“
2. Създават се нови ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включва
независим оценител, притежаващ знания в
съответната област.
(5) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
(6) В случаите по ал. 3 кандидатът получава
оферти, като изпраща запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 2 най-малко до
трима оференти. В случаите, когато кандидатът
не е избрал най-ниската оферта, направеният
избор се обосновава писмено.
(7) Редът на ал. 3 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
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4. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) За предварителни разходи по чл. 3, ал. 2,
извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на
заявлението за подпомагане представят заверено
от възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на ЗОП или
НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“
5. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите на кандидати, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл.14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 4.“
§ 10. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
2. В т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „с изключение на
финансов лизинг“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 17, ал. 3 или не е спазен
ЗОП/НВМОП;“.
4. Създават се т. 12, 13 и 14:
„12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
13. закупуване на активи по чл. 3, ал. 1, т. 4
чрез финансов лизинг, когато не са спазени
условията на чл. 3, ал. 6;
14. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката.“
§ 11. В чл. 19, т. 2 след думите „заверено
изрично пълномощно“ се поставя запетая и се
добавя „а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2
или със заповед от кмета на общината“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции и
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областните дирекции „Земеделие и гори“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,
и областните дирекции „Земеделие“.
3. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
и областните дирекции „Земеделие и гори“ се
заменят с „областните дирекции на фонда –
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, и областните дирекции „Земеделие“.
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „три“ се заменя
с „пет“;
б) създава се нова т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
лицето по буква „а“, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по
направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като
му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 3 след думите „10 работни дни от“
се добавя „получаване на“.
3. В ал. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
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а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се нова т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка“.
6. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(6) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(7) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 5 или ал. 6 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект по
реда на наредбата.“
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПТСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин член
не участва в заседанието при обсъждане на
конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 16. В чл. 24, ал. 1, т. 5 след думите „чл. 8,
ал. 1“ се добавя „или надвишават максималния
размер съгласно чл. 8, ал. 4“.
§ 17. В чл. 25, ал. 1 думата „ОРА“ се заменя
с „ОДФ – ПСМП“.
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§ 18. В чл. 26, ал. 1 след думата „подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 19. Член 28 се отменя.
§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят с „Областна
дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция
(ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 21. В чл. 31, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие с
представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на проверката
на място, РА уведомява кандидата, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава т. 3:
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„3. когато е необходимо експертно становище
от комисия за проверка на цялата или на част
от инвестицията при подаване на заявка за
плащане, той се удължава със срока на работа
на комисията, който се удостоверява с акта за
нейното създаване от изпълнителния директор
на РА и до датата на вземане на решение за
оценка.“
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ,
с изключение на процедурите за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 2, за които
при подаване на заявлението за подпомагане
се представя заверено от възложителя копие
от документацията от проведената процедура
по ЗОП или НВМОП.
(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове, приета с ПМС № 96
от 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) и утвърдени
от изпълнителния директор на РА процедури
за предварителен и/или последващ контрол.“
§ 25. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „продава,
дарява, преотстъпва ползването на“ се заменят
с „прехвърля правото на собственост и/или да
не преотстъпва правото на ползване върху“.
§ 26. В чл. 41, ал. 2 след думата „договора“
се поставя запетая и се добавя „процедурите
по ЗОП или НВМОП“.
§ 27. В чл. 44, ал. 1 след думите „смисъла
на“ се добавя „и при спазване на условията“.
§ 28. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 43 и 44:
„43. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони(ОВ, L 368 от 23.12.2006).
44. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 29. Приложение № 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 6
(Дата)

(Име и адрес на кандидата)

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че
тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана,
и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................
(печат)
(име на кандидата)“
§ 30. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. Копие от документ за самоличност на
кандидата за подпомагане или на лицето, представляващо кандидата.
2. Копие от решение на Общинската избирателна комисия.“;
б) в т. 3 след думата „кандидата“ се поставя
запетая и се добавя „а за кандидатите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината“;
в) точка 8 се отменя;
г) точки 14, 15, 16 и 17 се изменят така:
„14. Копия от договори за предоставяне на
услуги за подготовка на проекта за дейностите
по чл. 3, ал. 2 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато
те са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане);
15. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – най-малко три независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата на
търговското дружество, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента (в случаите на доставка на

машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи), за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини,
оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Офертите се придружават от
направените запитвания за оферти съгласно
приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент;
16. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП – обосновка във всеки един случай,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена;
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17. Заверено от възложителя копие на
документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3,
ал. 2, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане (в случаите, когато
се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП)“;
д) създават се т. 19 и 20:
„19. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/
или чл. 1, ал. 4 от НВМОП – заверено копие
от предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на
оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро
и срок. В договорите се описва ДДС;
20. Декларация по чл. 4а от Закона за
малките и средните предприятия (представя
се само от ЮЛ).“
2. В т. 1 от таблица „Специфични документи“
се правят следните изменения:
а) в буква „б“ думите „Наредба № 31/2003
за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и
за извършване на дейности в горския фонд на
лицето, което ще извършва лесокултурните
мероприятия и/или дърводобива“ се заменят с
„Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите
за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности
в горския фонд“;
б) в буква „в“ думите „Количествена сметка“
се заменят с „Количествено-стойностна сметка“,
а след думите „(РДГ)“ се поставят скоби и се
добавя „КСС и на електронен носител“.
3. В т. 3 от таблица „Декларации“ след думата
„държавата“ се поставят скоби и се добавя „не
се декларира от кандидат община“.
§ 31. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. Копие от документ за самоличност на
кандидата за подпомагане или на лицето, представляващо кандидата.
3. Копие от решение на Общинската избирателна комисия“;
б) в т. 4 след думата „кандидата“ се поставя
запетая и се добавя „а за кандидатите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината“;
в) точка 9 се отменя;
г) точки 15, 16, 17 и 18 се изменят така:
„15. Копия от договори за предоставяне на
услуги за подготовка на проекта за дейностите
по чл. 3, ал. 2 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато
те са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане).
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16. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 от НВМОП – най-малко три независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата на
търговското дружество, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента (в случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи), за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител
на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини,
оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Офертите се придружават от
направените запитвания за оферти съгласно
приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент.
17. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП – обосновка във всеки един случай,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
18. Заверено от възложителя копие на
документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3,
ал. 2, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане (в случаите, когато
се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП)“;
д) създават се т. 20 и 21:
„20. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и от 5 ЗОП и/
или чл. 1, ал. 4 от НВМОП – заверено копие
от предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на
оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро
и срок. В договорите се описва ДДС.
21. Декларация по чл. 4а от Закона за
малките и средните предприятия (представя
се само от ЮЛ).“
2. В раздел II т. 1 „Специфични документи“
се правят следните изменения:
а) в буква „б“ думите „Наредба № 31/2003
за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и
за извършване на дейности в горския фонд на
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лицето, което ще извършва лесокултурните
мероприятия и/или дърводобива“ се заменят с
„Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите
за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности
в горския фонд“;
б) в буква „в“ думите „Количествена сметка“
се заменят с „Количествено-стойностна сметка“,
а след думите „(РДГ)“ се поставят скоби и се
добавя „КСС и на електронен носител“.
§ 32. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „ползвателя“ се поставя
запетая и се добавя „или заповед на кмета на
общината“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция по чл. 11, ал. 4 или 5
или запис на заповед по чл. 11, ал. 5 в полза
на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, покриващи срока на договора
за отпускане на финансова помощ, удължен с
шест месеца.“
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл. 11, ал. 5.
6. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
§ 33. В „Общи документи“ от приложение
№ 6 към чл. 31, ал. 1 „Списък от документи за
междинно или окончателно плащане“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „помощ“ се поставя
запетая и се добавя „или заповед на кмета на
общината“.
2. Точка 8 се отменя.
3. Създава се т. 25:
„25. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
§ 34. Навсякъде в приложенията към наредбата думата „(ОРА)“ се заменя с думата
„(ОДФ – ПСМП)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 36. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти
по чл. 3, ал. 1, т. 4, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
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3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г.,
размерът на авансовото плащане е до 50 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.
§ 37. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 8 по отношение на чл. 13, ал. 12
и § 9 по отношение на чл. 17, ал. 3.
§ 38. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ, L 368 от
23.12.2006), § 3, по отношение на чл. 5, ал. 2 и
§ 5 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 25 юли 2008 г., за които
няма сключени договори за подпомагане.
Министър: М. Найденов
5386

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване
на неземеделски земи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 2 думите „инвестиции в“ се заменят със „създаване на горски
култури, включващи“.
2. В ал. 3 след думите „земеделска земя“
се добавя „за горски култури, създадени по
ал. 2, т. 1“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При залесяване с дървесни видове с
турнус на сеч до 14 години са допустими само
разходите по ал. 2, т. 1.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а след
думите „коледни дръвчета“ се поставя запетая
и се добавя „както и самостоятелни дейности
по ал. 2, т. 1 и 2“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 2. В чл. 4 т. 7 се изменя така:
„7. Наредба № 2 от 2 февруари 2009 г. за
залесяване и инвентаризация на горските култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.).“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установено изкуствено създаване на ус-
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ловия, необходими за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
§ 4. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ
по нов проект след подаване на заявление за
окончателно плащане за създаване на културата
по предишен проект, одобрен за подпомагане
при условията и по реда на тази наредба, с
изключение на общините.“
§ 5. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) В случай че предприятия партньори или
свързани предприятия по смисъла на Закона
за малките и средните предприятия (ЗМСП) са
одобрени и/или подпомагани по реда на тази
наредба, тяхната финансова помощ като общ
размер не трябва да надхвърля максималния
размер по ал. 2 и 3.“
§ 6. В чл. 9, ал. 3 думите „чл. 3, ал. 6“ се
заменят с „чл. 3, ал. 7“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг или запис на
заповед, издадена от кмета на общината в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно
законодателството.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“ се
добавят „или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се връща на
издателя“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „един път“ се заменят с
„два пъти“.
2. В ал. 2 след думата „одобрена“ се добавя
„от РА“.
§ 9. В чл. 13 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Кандидатите по ал. 1, т. 2 и 3, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от
2004 г.), провеждат съответните процедури за
избор на изпълнител/и на дейностите, за които
се кандидатства за подпомагане, след сключване
на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в тях, са във формат „xls“.“
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§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 3, ал. 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 7“.
2. В ал. 2 думите „чл. 3, ал. 6“ се заменят
с „чл. 3, ал. 7“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За разходи по чл. 3, ал. 2, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.“
4. Създават се нови ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(5) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
(6) В случаите по ал. 3 кандидатът получава
оферти, като изпраща запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 7 най-малко до
трима оференти. В случаите, когато кандидатът
не е избрал най-ниската оферта, направеният
избор се обосновава писмено.
(7) Редът на ал. 3 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) За предварителни разходи по чл. 3, ал. 7,
извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на
заявлението за подпомагане представят заверено
от възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на ЗОП или
НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите на кандидати, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл.14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 4.“

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. за данък добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
2. В т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „с изключение на
финансов лизинг“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 17, ал. 3 или не е спазен
ЗОП/НВМОП“.
4. Създават се т. 11 и 12:
„11. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
12. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката.“
§ 12. В чл. 19, т. 2 след думите „заверено
изрично пълномощно“ се поставя запетая и се
добавя „а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2
или със заповед от кмета на общината“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта съдържа началния и крайния
срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния
период на прием.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции и
областните дирекции „Земеделие и гори“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,
и областните дирекции „Земеделие“.
3. В ал. 3 думата „МЗХ“ се заменя с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции и
областните дирекции „Земеделие и гори“ се заменят с „областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,
и областните дирекции „Земеделие“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Областната разплащателна
агенция (ОРА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 думата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
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§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „три“ се заменя
с „четири“, а думите „подаване на заявлението“ се заменят с „крайната дата за прием на
заявления“;
б) създава се т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
лицето по буква „а“, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по
направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като
му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директора на РА.“
2. В ал. 3 след думите „10 работни дни от“
се добавя „получаване на“.
3. В ал. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява
с акта за нейното създаване и до датата на
вземане на решение за оценка.“
4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.
(6) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(7) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 5 или ал. 6 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект по
реда на наредбата.“
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§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин член
не участва в заседанието при обсъждане на
конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва
декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 17. В чл. 24, ал. 1, т. 5 след думите „чл. 8,
ал. 1“ се добавя „или надвишават максималния
размер съгласно чл. 8, ал. 4.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля
наличния бюджет по мярката, определен в
заповедта по чл. 20, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за
оценка по чл. 22, ал. 2, т. 2 и се одобряват в
низходящ ред до размера, определен в заповедта.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подпомагане“ се
поставя запетая и се добавя „която подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс“.
2. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
§ 20. Член 28 се отменя.
§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионална разплащателна агенция (РРА)“ се заменят с „областна
дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция
(ОДФ – РРА – РА)“.
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2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 22. В чл. 31, ал. 1 думата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 думата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие с
представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата,
упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител
не е присъствал при извършване на проверката
на място, РА уведомява кандидата, като му
изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
3. В ал. 3 се създава нова т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище
от комисия за проверка на цялата или на част
от инвестицията при подаване на заявка за
плащане, той се удължава със срока на работа
на комисията, който се удостоверява с акта за
нейното създаване от изпълнителния директор
на РА и до датата на вземане на решение за
оценка.“
§ 25. В чл. 36 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ,
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с изключение на процедурите за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, за които
при подаване на заявлението за подпомагане
се представя заверено от възложителя копие
от документацията от проведената процедура
по ЗОП или НВМОП.
(5) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) и
утвърдени от изпълнителния директор на РА,
процедури за предварителен и/или последващ
контрол.“
§ 26. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „продава,
дарява, преотстъпва ползването на“ се заменят
с „прехвърля правото на собственост и/или да
не преотстъпва правото на ползване върху“.
§ 27. В чл. 41, ал. 2 след думата „договора“
се поставя запетая и се добавя „процедурите
по ЗОП или НВМОП“.
§ 28. В чл. 44, ал. 1 след думите „по смисъла“ се добавя „и при спазване на условията“.
§ 29. В § 1 – допълнителна разпоредба, се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 33 думите „Наредба № 17 от 2000 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 67 от 2000 г.)“ се заменят с
„Наредба № 2 от 2 февруари 2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури
(ДВ, бр. 15 от 2009 г.)“.
2. В т. 41 думите „Наредба № 17 от 2000 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 67 от 2000 г.)“ се заменят с
„Наредба № 2 от 2 февруари 2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури
(ДВ, бр. 15 от 2009 г.)“.
3. Създават се т. 43 и 44:
„43. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
44. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 30. Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи
Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП
…………………………….……………….
Идентификационен №

……………………………..
Дата/час/минута
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Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията или фирмено дело №
От дата:
Районен съд:
Том:
Регистър:
Страница:
Партиден №

(Печат ОДФ – ПСМП)

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Булстат:
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА
IBAN
BIC код
Име на банката
Адрес на банката
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Град/село:
ПК:
Област:
Община:
Улица №:
Телефонен номер:
Мобилен телефонен номер:
Номер на факс:
Електронен адрес:
Интернет страница:
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име
Презиме
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Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
Дата:
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 223.
Подпомаган съм по Мярка 223
 Да
 Не
Брой на финансовите подпомагания: ____________
Стойност на първото финансово подпомагане:............................................................................................Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане:............................................................................................ Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане:............................................................................................ Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане:...................................................................................... Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
Стойност на петото финансово подпомагане:.............................................................................................. Евро
за проект с идентификационен № ............................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:................................................................. Евро
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 223
 Да
 Не
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността
на проекта.
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допускат се не повече от
две междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от три етапа)
(лева)
Етап

Подробно описание на дейността/актива

Стойност

А

Б

В

1
2
3
Общо
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в три етапа, като
първите два от тях съответстват на междинното плащане, за което/които кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за „Общо“ в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Наименование на проекта:
(Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате)
Място на извършване на инвестицията (област,
община, гр./с, имот/и №, отдели, подотдели, др.)
Най-малко 75% от територията, на която се осъществява проектът, се намира в необлагодетелстван
район, съгласно Наредба за определяне на критериите
за необлагодетелстваните райони и териториалния
им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г .(ДВ,
бр. 20 от 2008 г.) и/или в обхвата на местата по
националната екологична мрежа Натура 2000

Да 
Не 
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Номера на заповедта/ите на министъра на околната среда и водите за обявяване на местата по …………………………………….……………………………………………….
националната екологична мрежа Натура 2000, ……………………………………………………………………………………..
върху които се осъществява проектът (в случай, ……………………………………………………………………………………..
че са включени такива места)
Инвестиции, за които се кандидатства


1

Създаване на горски култури

2

Поддръжка на създадените горски култури, която включва:
а. Попълване (презасяване или презасаждане):
- за 1-ва година;
- за 2-ра година;
- за 3-та година;
б. Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването:
- за 1-ва година;
- за 2-ра година;
- за 3-та година;
- за 4-та година;
- за 5-а година.










ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1.

Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане или на лицето, представ 
ляващо кандидата.

2.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично 
от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината.

3.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че 
кандидатът е регистриран по ЗДДС.

4.

5.

6.

7.

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
и/или оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на 
въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на
околната среда.
Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване
на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП, удостоверяващ, че за презалесяването ще се използват само дървесни видове, според типа на 
месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.
Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по
чл. 3, ал. 6 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те 
са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане).

8.

Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2 в случаите, когато раз- 
ходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.

9.

Документ, удостоверяващ, че земята е неземеделска, издаден от РДГ (за земи от горския 
фонд) или от общинските служби по земеделие (за земеделски земи).

10.

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП или чл. 1,
ал. 4 от НВМОП – най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата,
за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/
изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената
следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от 
техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения
и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение
№ 7. Кандидатите посочват избрания оферент.
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За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП или чл. 1,
ал. 4 от НВМОП – обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най- 
ниска цена.
Заверено от възложителя на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП
или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, извършени
преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидат- 
ства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7
и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 от НВМОП).
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 от НВМОП – заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,

работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени
марка, модел, цена в лева или евро и срок. В договорите се описва ДДС.
Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само

от ЮЛ).

Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията
1.
2.

3.

4.

5.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. 
Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона за 
вероизповеданията.
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите

(ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане.
Копие от документ за собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския

фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
Документ за регистрация по реда на Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности 
в горския фонд на лицето, извършващо лесокултурните мероприятия.
Общи документи, представяни от общини


1.

Копие от решение на Общинската избирателна комисия.

2.

Копие от акт за общинска собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от

горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане.

3.

Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на

Плана за развитие на общината.

4.

Решение на Общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.

5.

Kоличествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия, одобрени от РДГ (КСС

включително на електронен носител).

Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научноизследователски горски стопанства

1.
Копие от акт за държавна собственост на неземеделските земи, които ще се залесяват.
2.

Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на съ
ответното учреждение.

3.

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване 
на заявлението за подпомагане.

4.

Kоличествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия, одобрени от РДГ/ДНСЗП

(КСС включително на електронен носител).

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
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ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“



2.

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“



3.

Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от кандидат
община)



4.

Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция



5.

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта



6.

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства.
Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис



7.

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени
на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието
и храните и упълномощени представители на Европейската комисия



8

За създаване на горски култури ще се използват само дървесни видове, според типа
на месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива



9.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи



Кандидатствам за сума от _________________________лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат

Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №:......................................................
№

Вид на
инвестицията

1

2

Марка, КоЕдиничОбща
Обща
Межмодел личе- на цена
сума
сума
динно
ство без ДДС без ДДС с ДДС плащане
(лева)
(лева)
(лева)
3

4

5

А

Сума на инвестицията:

Б

Предварителни разходи за изработване на технологичен план за залесяване

В

Обща сума на инвестицията (А+Б)

6

7

да

не

Допустими
инвестиции
да

не

Одобрено
междинно плащане
да

не

Одоб
рена
сума
(лева)
11

Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.

дата/име/подпис на кандидата/печат
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Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по ПРСР
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УРН:......................................................................
УИН:......................................................................

Информацията по-долу се попълва от кандидата
1. Тип на бенефициента:
(Моля, отбележете подходящата категория:)
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон
Едноличен търговец (ЕТ)
Акционерно дружество (ЕАД /АД)
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД)
Друг едноличен субект (посочете):______________
Община
Сдружение на общини
Нерегистрирано сдружение на физически лица
Кооперация
Организация на производители
Юридическо лице с нестопанска цел
Организации, стопанисващи държавни гори
Друго (посочете): ___________________________________
2. Бенефициентът е регистриран като земеделски производител:
Да 1 № на регистрация
Не 2

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

3. Цели на залесяването
Цел

Увеличаване на
биоразнообразието



НЕ
ДА

Защита на вод Предотвратяване
ните ресурси
на наводнения



НЕ
ДА




НЕ
ДА

Предотвратяване на
ерозия и опустиняването



НЕ
ДА

Смекчаване
промяната в
климата



НЕ
ДА

12. Площи за залесяване
(Моля, попълнете таблицата с характеристиките на заявените площи и планираното залесяване върху тях)
Заетост на площите
преди залесяването

Планиран
дървесен състав

Имот 1







Треви
Храсти
Дървета
Мера
Друго






Иглолистни
Широколистни
Бързорастящи
Смесени*

Имот 2







Треви
Храсти
Дървета
Мера
Друго






Иглолистни
Широколистни
Бързорастящи
Смесени*






Иглолистни
Широколистни
Бързорастящи
Смесени*

 Треви
 Храсти
Имот 3  Дървета
 Мера
 Друго
*По дефиниция на ЕК – поне

Обща стойност на дейностите за залесяване – лв.

Обща стойност на
субсидията – лв.

25% от състава са широколистни или иглолистни.“

§ 31. В приложение № 5 към чл. 21, ал. 1 в „Списъка на документи за подпомагане“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят промени, както следва:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане или на лицето, представ
ляващо кандидата;
б) в т. 3 след думата „кандидата“ се поставя запетая и се добавя „а за кандидатите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината“;
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в) точка 7 се изменя така:
„7. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП,
удостоверяващ, че за презалесяването ще се
използват само дървесни видове, според типа
на месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.“;
г) точка 8 се отменя;
д) точка 9 се изменя така:
„9. Копия от договори за предоставяне на
услуги за подготовка на проекта за дейностите
по чл. 3, ал. 7 ������������������������������
на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато
те са извършени преди подаване на заявлението
за подпомагане.)“;
е) създават се точки 12, 13, 14, 15 и 16:
„12. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – най-малко три независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата на
търговското дружество, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента, за всяка доставка/услуга
на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е
част от доставки/услуги, договорирани с един
доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро.
Цената следва да бъде определена в левове или
евро с описан ДДС. Офертите се придружават
от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения
и специализирана техника. Оферентите – местни лица, трябва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите – чуждестранни лица, трябва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Офертите
се придружават от направените запитвания за
оферти съгласно приложение № 7. Кандидатите
посочват избрания оферент.
13. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП – обосновка във всеки един случай,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
14. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията
на ЗОП или НВМОП процедура за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, извършени преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от
кандидат, който се явява възложител по чл. 7
и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
от НВМОП).
15. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4
НВМОП – заверено копие от предварителни
или окончателни договори за услуги, работи,
доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите
се описва ДДС.
16. Декларация по чл. 4а от Закона за
малките и средните предприятия (представя
се само от ЮЛ).“
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2. Раздел I.А. „Общи документи, представяни
от физически лица, ЕТ и лица, регистрирани по
Търговския закон, Закона за кооперациите или
Закона за вероизповеданията“ се изменя така:
„1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата.
2. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по Закона
за вероизповеданията.
3. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите (ТД на
НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
4�������������������������������������������
. Копие от документ за собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския
фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
5. Документ за регистрация по реда на
Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите
за регистрацията за упражняване на частна
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд на лицето, извършващо
лесокултурните мероприятия.“
3. Раздел I.Б. „Общи документи, представяни
от общини“ се изменя така:
„1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия.
2. Копие от акт за общинска собственост
на изоставени земеделски земи и/или земи
от горския фонд, с които се кандидатства за
подпомагане.
3. Решение на общинския съвет, че дейности
те по проекта отговарят на приоритетите на
Плана за развитие на общината.
4. Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.
5. Количествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия, одобрени от РДГ (КСС
включително на електронен носител).“
4. Раздел I.В. „Общи документи, представяни
от държавни горски стопанства, държавни ловни
стопанства, дирекции на национални паркове
и научноизследователски горски стопанства“
се изменя така:
„1. Копие от акт за държавна собственост
на неземеделските земи, които ще се залесяват.
2. Заповед за назначаване, трудов договор
или договор за управление на директора на
съответното учреждение.
3. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението за подпомагане.
4. Количествено-стойностни сметки за
предвидените мероприятия, одобрени от РДГ
(Дирекция „Национална служба за защита на
природата“ към Министерството на околната
среда и водите (ДНСЗП) (КСС включително
на електронен носител).“
§ 32. Приложение № 7 се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 17, ал. 6

(Дата)

(Име и адрес на кандидата)

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че
тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана,
и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................
(печат)
(име на кандидата)“

§ 33. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „ползвателя“ се поставя
запетая и се добавя „или заповед на кмета на
общината“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция по чл. 11, ал. 4 или 5
или запис на заповед по чл. 11, ал. 5 в полза
на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, покриващи срока на договора
за отпускане на финансова помощ, удължен с
шест месеца.“
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл.11, ал. 5.
6. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
§ 34. В т. 3 от „������������������������
Общи документи����������
“ към приложение № 9 към чл. 31, ал. 1 „���������������
Списък от документи за междинно или окончателно плащане“
след думата „помощ“ се поставя запетая и се
добавя „или заповед на кмета на общината“.

§ 35. Приложение № 10 се изменя така:
„Приложение 10
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за
залесяване според процента на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите
за създаване на горски култури се извършва
еднократно, както следва:
Прихващане < 25%
Разходи за създаване – 0
Прихващане > 25% < 80%
Разходи за създаване – според % на при
хващане
Прихващане > 80%
Разходи за създаване – 100%
Изчисляването и изплащането на разходите
за попълване на създадените горски култури
се извършва след приключване на съответните
дейности, както следва:
Прихващане < 25%
Разходи за попълване – 0
Прихващане > 25% < 80%
Разходи за попълване – до 10% от одобрените разходи за създаване
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Прихващане > 80% в случаите на чл. 97,
ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 за залесяване и инвентаризация на горските култури
Разходи за попълване – до 10% от одобрените разходи за създаване (само в случаите на
чл. 97, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 за залесяване
и инвентаризация на горските култури)
Изчисляването и изплащането на разходите
за отглеждане на създадените горски култури
се извършва за цялата площ на насаждението
след приключване на съответните дейности,
както следва:
Прихващане < 25%
Разходи за отглеждане – 0
Прихващане > 25%
Разходи за отглеждане – пълният размер,
както е упоменат в чл. 9.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 37. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за
определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти
по чл. 3, ал. 2, т. 1, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г.,
размерът на авансовото плащане е до 50 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.
§ 38. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилага § 9 по отношение на чл. 13, ал. 5
и § 10 по отношение на чл. 17, ал. 3.
§ 39. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ, L 368 от
23.12.2006), § 3, по отношение на чл. 5, ал. 2 и
§ 5 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 29 юли 2008 г., за които
няма сключени договори за подпомагане.
Министър: М. Найденов
5387

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „наредбата“
се добавя „с изключение на чл. 11, ал. 5“.
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2. В т. 1:
а) букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
б) десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;“;
б) буква „д“ се изменя така:
„д) десет зайкини с приплодите;“.
3. В т. 2 думите „от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни)“ се заменят с „от
местни, застрашени от изчезване и изчезващи“.
§ 2. В чл. 3 се създават ал. 6 – 8:
„(6) Разстоянията по ал. 1, т. 2 се измерват
между оградите на животновъдните обекти
за отглеждане на птици и свине, а за всички
останали животновъдни обекти, отглеждащи
един и същи вид животни – между сградите
за отглеждане на животните.
(7) Разстоянията между животновъдни обекти
за отглеждане на различни видове животни e
най-малко 100 м, измерено между оградите на
животновъдните обекти.
(8) В животновъдните обекти се допуска
разширение на сградите за отглеждане на
животните, както и разширение на самите
обекти, само при условие че не се нарушават
изискванията на тази наредба за разстоянията
между обектите.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „питейна вода“ се добавя
„включително и от собствени водоизточници“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. да има поставен контейнер за съхранение
на специфично рисковите материали за ТСЕ
съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент
(ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и
на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне
на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите „СРМ“;
б) се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени при
клане на животни, предназначени за собствена
консумация;
9. да имат обособено място за съхранение
на трупове от умрели животни, което да е
оградено по начин, непозволяващ достъпа до
него на други животни, и не се използва за
други цели.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В животновъдните обекти тип промишлени ферми и фамилни ферми могат да
се отглеждат само животни от един и същи
вид с изключение на животновъдните обекти
за отглеждане на овце и кози, в които могат
да се отглеждат едновременно овце и кози, и
животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи, в които могат да се отглеждат
едновременно говеда и биволи.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 в основния текст след думата
„свине“ се добавя „тип промишлени ферми“.
2. В ал. 2 след думата „на животновъдния
обект“ се добавя „по ал. 1“.
3. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине тип фамилни ферми трябва да отговарят на следните изисквания:
1. фермата да е оградена;
2. на входа да бъде обособена площадка, на
която да се извършва дезинфекция с пръскачка
на превозни средства, превозващи фураж и
животни, и дезинфекционни тампони за обувки
и мивки, от които едната с дезинфекционен
разтвор и едната с чиста вода;
3. да има обособено помещение за преобличане на обслужващия персонал с шкафчета
за съхранение на работното облекло;
4. на входа на производствените помещения
да има поставени дезинфекционни тампони за
обувки;
5. да има поставен контейнер за съхранение
на трупове на умрели свине и прасета;
6. да има постоянни отровни точки за борба
с гризачите.
(5) Личните стопанства за отглеждане на свине трябва да отговарят на следните изисквания:
1. стопанският двор, в който е разположено помещението за отглеждане на свине, да
е ограден;
2. свинете да се обслужват с работно облекло, което се съхранява отделно от ежедневното
облекло на собственика;
3. да има поставен дезинфекционен тампон
за дезинфекция на обувките на входа на стопанския двор.
(6) Източнобалканската порода свине се
отглеждат съгласно изискванията на Наредба
№ 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на свине от източнобалканската
порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от
2007 г.).“
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) са със светла височина – височината
на гърба (холката), умножена по 2, но не помалка от 3 m, като за прозорци без решетки
височината на долния ръб на прозорците от
пода е не по-малко от 100 см;“
б) създава се буква „з“:
„з) се оразмеряват според породата въз
основа на височината при холката – Wh, и
могат да бъдат:
– за много големи коне Wh – 180 см;
– за средно големи коне Wh – 167 см;
– за много големи коне Wh – 180 см;
– за малки коне и понита – Wh – 145 см.
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Размер, различен от посочените, може да
се приема съгласно задание за проектиране,
конкретно за определена порода, което се доказва с проекта за изграждане.“
2. В т. 2 в основния текст думите „при вързано отглеждане“ се заличават.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя с „12“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „нормативната уредба за
минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки и да
отговарят на изискванията по приложение № 7“
се заменят с „изискванията на Наредба № 25 от
2005 г. за минималните изисквания за хуманно
отношение при отглеждане на кокошки носачки (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 29 от
2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 102 от 2009 г.)“;
б) в т. 3 след думите „сгради за отглеждане
на“ се добавя „подрастващи родители и“;
в) в т. 4 думите „приложение № 7“ се заменят с „Наредба № 26 от 2008 г. за определяне
на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери
(ДВ, бр. 72 от 2008 г.)“.
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. „Птици“ са кокошки, пуйки, патици и
гъски, отглеждани в затворено пространство с
търговска или развъдна цел.“
2. Точки 28 и 29 се изменят така:
„28. „Застрашена от изчезване порода“ е
порода, при която общият брой на разплодните женски животни е между 100 и 1000 или
общият брой на разплодните мъжки животни
е по-малък или равен на 20 и по-голям от 5.
29. „Местни породи“, наричани още „автох
тонни“, са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски
район на страната.“
3. Създава се т. 29а:
„29а. „Изчезваща порода“ е порода, при която
общият брой на разплодни женски животни е
по-малък от 100, а броят на разплодните мъжки
животни е по-малък или равен на 5.“
4. Създават се т. 33 – 36:
„33. „Промишлена ферма“ е ферма с интензивен цикъл на производство.
34. „Фамилна ферма“ е ферма с екстензивен
цикъл на производство, извършваща търговия
със свине.
35. „Лично стопанство“ е животновъден обект
съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби
на Закона за животновъдството.
36. „Подрастващи родители“ са млади родители от вида птици от двата пола от еднодневна
до репродуктивна възраст.“
§ 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

1. В § 3 думите „31 декември 2009 г.“ се
заменят с „31 декември 2011 г.“.
2. Създава се § 3а:
„§ 3а. (1) Изискванията за разстояния
по чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 7 не се отнасят за
животновъдни обекти, получили строително
разрешение до 17.10.2008 г.
(2) В обектите по ал. 1 може:
1. да се прави разширение на сградите за
отглеждане на животните в рамките на съществуващия обект, като не се допуска намаляване
на съществуващите разстояния между сградите,
освен ако същите са по-големи от изискванията
на тази наредба и намалението е до размера
на тези изисквания;
2. да се прави разширение на самия животновъден обект, като не се допуска намаляване
на съществуващото разстояние до съседен обект,
освен ако същото е по-голямо от изискванията
на тази наредба и намалението до размера на
тези изисквания.“
§ 9. В приложение № 4 към чл. 11, ал. 1,
т. 1 се правят следните изменения:
1. В таблица 1 т. 5 се изменя така:
„5. подрастващи прасета и прасета за угояване:
а) от отбити до 30 kg
0,30
б) от 30 – 50 kg
0,40
в) 50 – 85 kg
0,55
г) от 85 до 110 kg
0,65
д) над 110 kg
1,00 “
2. В таблица 2.2, т. 2 думите „от един ден“
се заменят с думите „от отбиване“.
3. В таблица 3.1 т. 3 се отменя.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 12, т. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В началото на наименованието се добавя
„Минимални“.
2. Създават се нови т. 1 – 3:
„1. При групово отглеждане:
а) площ на общо помещение без постоянен
достъп до двора – (2 × Wh)2, за кон;
б) площ на общо помещение с постоянен
достъп до двора – (2,5 × Wh)2, за кон, като
площта за местата за хранене е отделно.
2. Места за хранене – ширина 80 см, дължина, включително яслата – (1,8 × Wh)2, за кон.
3. Площ на индивидуалните боксове – (2 ×
Wh)2, като тясната страна на бокса е 1,5 × Wh.“
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3. Досегашната т. 1 става т. 4.
4. Точка 2 става т. 5, като в основния текст
след думата „боксовете“ се добавя „и вратите
на боксовете е Wh+ 35%, като:“.
5. Създава се т. 6:
„6. Минималната широчина на вратите на
боксовете да е 110 см, а решетките на боксовете да са изработени от материали, които
не позволяват огъване, и да имат разстояние
помежду си не повече от 7 см.“
6. Досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 7 – 9.
7. Създава се т. 10:
„10. Минималният обем на въздуха e 30 м3.“
§ 11. В приложение № 7 към чл. 14, ал. 3,
т. 2, 3 и 4 таблица ІІ се отменя.
Министър: М. Найденов
5457

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 38 от
2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане на
проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 38 и 44 от 2006 г., бр. 4
и 97 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. В § 32 от Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 18 от 2010 г.) думата „юли“ се заменя
с „октомври“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
5580
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-531
от 26 май 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 от 04.12.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.):
1. Обявявам защитена зона „Триград – Мурсалица“ с идентификационен код BG0002113 в
землищата на с. Борино, с. Буйново, с. Кожари,
с. Чала, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с. Беден, с. Грохотно, с. Гьоврен, гр. Девин,
с. Кестен, с. Лясково, с. Стоманево, с. Триград,
община Девин, област Смолян, с. Змеица, с. Чав
дар, община Доспат, област Смолян, с. Гела,
с. Киселичево, с. Кремене, с. Мугла, с. Солища,
с. Турян, с. Широка лъка, с. Стойките и гр.
Смолян, община Смолян, област Смолян, с обща
площ 553 409,527 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
„Триград – Мурсалица“ с идентификационен код
BG0002113 са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
биологичното разнообразие:
Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр
(Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila
pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка
(Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus),
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол
(Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар
(Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (����������
Cygnus����
���
columbianus bewickii), Бухал (Bubo bubo), Врабчова
кукумявка (Glaucidium passerinum), Пернатонога
кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив
кълвач (Picus canus), Черен кълвач (��������������
Dryocopus�����
mar����
tius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска
овесарка (Emberiza hortulana);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие:
Ма лък яст реб (Accipiter nisus), Обик новен
мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius),
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд
(Merops apiaster).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията
на посочените в т. 2 видове птици за постигане на
тяхното благоприятно природозащитно състояние;

3.2. възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване
на природозащитното им състояние.
4. В г ра н и ц и т е на за щ и т ена зона „Триград – Му рсалица“ с идентификационен код
BG0002113 се включват поземлени имоти с номера, както следва:
4.1. имоти с номера 000306 – част (1424,454 дка),
000311, 000314, 000323, 000352, 000355, 000357,
000358, 000359, 000361, 000363 – част (258,250 дка),
000364, 000365 – част (7,558 дка), 000366, 000367,
000369, 000370, 000371, 000372 – част (153,783 дка),
000373, 000374, 000375 – част (436,999 дка), 000376,
000377 – част (854,002 дка), 000379, 000380, 000391,
0 0 0 39 6 – ч а с т (6 , 355 д к а), 0 0 0 4 0 5, 0 0 0 411 ,
000412 – част (7,870 дка), 000416, 000417 – част
(12,634 дка), 000426 – част (0,800 дка), 000470 – част
(0,283 дка), 000506 – част (1,485 дка),000508 – част
(11,029 дка), 000509 – част (0,842 дка), 000510 – част
(0,185 дка), 000511, 000512 – част (2,659 дка), 000513,
000519 – част (0,424 дка), 000522 – част (1,234 дка),
000523, 000524, 000525, 000526, 000527, 000528,
000530, 000531, 000532, 000533, 000534 – част
(1,232 дка), 000535, 000536, 000537, 000538, 000539,
000540 – част (5,619 дка), 000541, 000542, 000543,
000544, 000545, 000546, 000547, 000566, 000567,
000568 – част (2,497 дка), 000569, 000570, 000571,
000572, 000573, 000578, 000579, 000580, 000581,
000654, 000655, 000656, 000657, 000658, 000659,
000660, 000661, 000662, 000663, 000664, 000666,
000675, 000676, 000677, 000678, 000679, 000680,
000700, 000701, 000702, 000706, 000708, 000709,
000710, 000711, 000712, 000713, 000715, 000716,
000717, 000718, 000720, 000722, 000723, 000724,
000725, 000726, 000727, 000728, 000729, 000730,
000731, 000744, 000745, 000746, 000747, 000748,
000749, 000750, 000751, 020009 – част (2,224 дка),
025001, 025002, 025003, 025004, 025005, 025006,
025007, 025008, 025009, 025010, 025011, 025012,
025013, 025014, 025015, 025016, 025017, 025018, 025019,
025020, 025021, 025022, 025023, 025024, 025025,
025026, 025027, 025028, 104020, 108025, 108026,
108027, 108028, 108029, 108030, 108031, 108032,
108033, 108034, 108035, 108036, 108037, 108038,
108039, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044,
108045, 108046, 108047, 108048, 108049, 108050,
108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056,
108057, 108058, 108059, 108060, 108061, 108062,
108063, 108064, 108065, 108066, 108067, 108068,
108069, 108070, 108071, 108072, 108073, 108074,
108075, 108076, 108077, 108078, 108079, 108080,
108081, 108083, 108084, 108085, 108086, 108087,
108088, 109001, 109002, 109003, 109004, 109005,
109006, 109007, 109008, 109009, 109010, 109011,
109012, 109013, 109014, 109015, 110001, 110002,
110003, 110004, 110005, 110006, 110007, 110008,
110009, 110010, 110011, 110012, 110013, 110014, 110015,
110016, 110017, 110018, 110019, 110020, 110021, 110023,
110025, 110026, 110027, 110028, 110029, 110030,
110031, 110032, 110033, 110034, 110035, 110036, 110037,
110038, 110039, 110040, 110041, 110042, 110043,
110044, 110045, 110046, 110047, 110048, 110049,
110050, 110051, 110052, 110053, 110054, 110055, 110056,
110057, 110058, 110060, 110061, 110062, 110063,
111001, 111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007,
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111008, 111009, 111010, 111011, 111012, 111013, 111014,
111015, 111016, 111017, 111018, 111019, 111020, 111021,
111022, 111023, 111024, 111025, 111026, 111027, 111028,
111029, 111030, 111031, 111032, 111033, 111034, 111035,
111036, 111037, 111038, 111039, 111040, 111041, 112001,
112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007,
112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013,
112014, 112015, 112016, 112017, 112019, 112020, 112021,
112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027,
113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006,
113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012,
113013, 113014, 113015, 113022, 113023, 113024,
113025, 116001, 116002, 116003, 116004, 116005,
116006, 116007, 116008, 116009, 116010, 116011, 116012,
116014, 116015, 116016, 116017, 116018, 116019, 116020,
116021, 116022, 116023, 116024, 116025, 116026, 116027,
116028, 116029, 116030, 117001, 117002, 117003, 117004,
117005, 117006, 117007, 117008, 117009, 117010, 117011,
117012, 117013, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018,
117019, 117020, 117021, 117022, 117023, 117024, 117025,
117026, 117027, 117028, 117029, 117030, 117031, 117032,
117033, 117034, 117035, 117036, 117039, 117040, 117041,
117042, 117043, 117044, 118001, 118002, 118004,
118005, 118006, 118007, 118008, 118009, 118010,
118011, 118012, 118013, 118014, 118015, 118016, 118017,
118018, 118019, 118020, 118021, 118022, 118023, 118024,
118025, 118026, 118027, 118028, 118029, 118030, 118031,
118032, 119001, 119002, 119003, 119004, 119005,
119006, 119007, 119008, 119009, 119010, 119012,
119013, 119014, 119015, 119016, 119018, 119019, 119020,
119021, 120001, 120002, 120003, 120004, 120005,
120006, 120007, 120008, 120009, 120010, 120011,
120012, 120013, 120014, 120015, 120016, 120018,
120019, 120020, 120021, 120022, 120023, 120024,
120025, 120026, 120027, 120028, 120029, 120030,
120031, 120032, 120033, 120034, 120035, 120036,
120037, 120038, 120039, 120040, 120041, 120042,
120043, 120044, 120045, 120046, 120047, 120048,
120049, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005,
121006, 121007, 121008, 121009, 121010, 121011, 121012,
121013, 121014, 121015, 121016, 121017, 121018, 121019,
121020, 121021, 121022, 121023, 121024, 121025,
121026, 121027, 121028, 121029, 121030, 121031, 121032,
121033, 121034, 121035, 121036, 121037, 121038, 121039,
121040, 121041, 121042, 121043, 121044, 121045, 121046,
121047, 121048, 122001, 122002, 122006, 122007,
122008, 122009, 122010, 122011, 122012, 122013,
122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020,
122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026,
122027, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006,
123007, 123008, 123009, 123010, 123011, 123012,
123013, 123014, 123015, 123016, 123019, 123020,
123021, 123022, 123023, 124001, 124002, 124003,
124004, 124005, 124006, 124007, 124008, 124009,
124010, 124011, 124012, 124013, 124014, 124015,
124016, 124017, 124018, 124019, 124020, 124021,
124022, 124023, 124024, 125001, 125002, 125003,
125004, 125005, 125006, 125007, 125008, 125009,
125010, 125011, 125012, 125013, 125014, 125015,
125016, 125017, 125018, 125019, 125020, 125021,
125022, 125023, 125024, 125025, 125026, 125027,
125028, 125029, 125030, 125031, 125032, 125033,
125034, 125035, 125036, 125037, 125038, 125039,
125040, 149001, 149002, 149003, 149004, 149005,
149006, 149007, 149009, 149010, 149011, 149012, 149013,
149014, 150001, 150002, 150003, 150004, 150005,
150006, 150007, 150008, 150009, 150010, 150011,
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150012, 153001, 153002, 153003, 153004, 153005,
153006, 153007, 153008, 153009, 153010, 153011,
153012, 153013, 153014, 153015, 153016, 154001,
154002, 154003, 154004, 154005, 154006, 154007,
154008, 154009, 154010, 154011, 154012, 154013,
154014, 154015, 154016, 154017, 154018, 154019, 154020,
154021, 154022, 154023, 154024, 154025, 154026,
154027, 154028, 154029, 154030, 154031, 154032,
154033, 154034, 154035, 154036, 154037, 154038,
154039, 154040, 154041, 154042, 154043, 154044,
154045, 154046, 154047, 154048, 154049, 154050,
154051, 154052, 154053, 154054, 154055, 154056,
154057, 154059, 154060, 154061, 154062, 154063,
154064, 154065, 154066, 154067, 154068, 154069,
154070, 154071, 154072, 154073, 154074, 154075,
154076, 154077, 154078, 154079, 154080, 154081,
154082, 154083, 154084, 154085, 154086, 154087,
154088, 154089, 154090, 154091, 154092, 154093,
154094, 154095, 154096, 154097, 154098, 154099,
154100, 154101, 154102, 154103, 154104, 154105, 154106,
154107, 154108, 154109, 154110, 154111, 154112, 154113,
154114, 155001, 155002, 155003, 156001, 158001,
158004, 158005, 158073, 159002, 159003, 159004,
159005, 163003, 163005, 163009, 163012, 163013,
164001, 166001, 166002, 167001, 167002, 167003,
167004, 167005, 167006, 167007, 167008, 167009,
167010, 167011, 167012, 167013, 167014, 167018, 167019,
167020, 167021, 167022, 167023, 167024, 167025, 167026,
167027, 167028, 167029, 167030, 167031, 167032, 168002,
168003, 168004, 168005, 168006, 168007, 168008,
168009, 168010, 168011, 168012, 168013, 168014, 168015,
168016, 168017, 168018, 168020, 168021, 168022, 168024,
168025, 168026, 171008, 171009, 171010, 171011, 171012,
171013, 182031, 183001, 183002, 183003, 183021,
183022, 183023, 183024, 183026, 183027, 183028,
183030, 183031, 183033, 183034, 183035, 184016, 184017,
184018, 184019, 184020, 184027, 184028, 184029,
184031, 184032, 184033, 184034, 184035, 184036,
184037, 184038, 184039, 184040, 184041, 184042,
184043, 184044, 184045, 184046, 184047, 184048,
184049, 185001, 185002, 185003, 185004, 185005,
185006, 185007, 185008, 185009, 185010, 185011,
185012, 185014, 185015, 185016, 186001, 186003,
186004, 186005, 186006, 186008, 186009, 187001,
187002, 187003, 187004, 187005, 187006, 187007,
187008, 187009, 187010, 187011, 188001, 188002,
188003, 188004, 188005, 188006, 188007, 188008,
188009, 188010, 188011, 188012, 188013, 188014,
188015, 188016, 188017, 188018, 188019, 188020, 188021,
188022, 188023, 188024, 188025, 188026, 188027,
188028, 188029, 188030, 188031, 188032, 188033,
188034, 188035, 188036, 188037, 188038, 188039,
188040, 188041, 188042, 188043, 188044, 189001,
189002, 190001, 190002, 190003, 190004, 190005,
190006, 190007, 191001, 191002, 191003, 191004,
191007, 192008, 192009, 192010, 192014, 193021 – част
(37,212 дка), 193024, 193025, 194001, 194002, 194003,
194004, 194005, 195001, 195002, 195005, 195006,
195008, 195009, 195010, 195013, 195014, 195015, 195016,
195017, 195018, 195019, 195020, 195021, 195022, 195023,
195025, 195027, 195028, 195030, 195031, 195032,
195033, 195034, 195035, 195036, 195037, 195039, 195041,
195043, 195044, 195045, 195046, 195048, 195049,
196001, 196002, 196004, 196006, 196007, 196008,
196010, 196011, 196012, 196013, 196014, 196015,
196016, 196017, 196018, 197001, 197002, 197003,
197004, 197005, 197006, 197007, 197008, 197010,
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197011, 197012, 197013, 198011, 198078, 198084,
198086, 198087, 198090, 198091, 198092, 198093,
198098, 198099, 19810 0, 198101, 198102 – част
(115,314 дка), 198103, 198105, 198106, 198109,
198110 – част (361,076 дка), 235005, 235007, 235008,
237001, 237002, 237003, 237004, 237005, 237006,
252001, 252002, 252003, 252004, 252005, 256001,
256002, 256004, 256005, 256006, 256007 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, община
Борино, област Смолян, към 27.11.2008 г. с обща
площ 21 240,691 дка;
4.2. имоти с номера 000200 – част 1 (7,666 дка),
0 0 02 0 0 – час т 2 (2 4,82 4 д к а), 0 0 0 2 01 – час т
(0,510 дка), 000202 – част (3,762 дка), 000203 – част
1 (7,458 дка), 000203 – част 2 (1,183 дка), 000208,
000209, 000227, 000231, 000232, 000233, 000234,
000235, 000237, 000239, 000240, 000241, 000242,
000243, 000244, 000245, 000246, 000247, 000248,
000249, 000250, 000251, 000252, 000253, 000254,
000255, 000256, 000257, 000258 – част (868,887 дка),
000259, 000260, 000261, 000262 – част (2250,231 дка),
000263, 000264, 000265, 000270, 000271, 000272,
000273, 000275, 000276, 000277, 000278, 000280,
0 0 0281, 0 0 0282, 0 0 0283 – част (1041,234 дка),
000286 – част (705,945 дка), 000287, 000296, 000311,
000316, 000317, 000318, 000319, 000320, 000321,
000323, 000324, 000326, 000327, 000328, 000329,
000330, 000331, 000332, 000333 – част (5,621 дка),
000334, 000339, 000341 – част (22,709 дка), 001001,
001002, 001003, 001004, 002001, 002002, 002003,
002004, 002005, 002006, 002007, 002008, 002009,
002010, 002011, 003001, 003002, 003003, 003004,
003005, 003006, 003007, 003008, 003009, 003010,
003011, 003012, 003013, 003014, 003015, 003016,
003017, 003018, 003019, 003020, 003021, 003022,
003023, 003024, 003025, 003026, 003027, 003028,
003029, 003030, 003031, 003032, 003033, 003034,
003035, 003036, 003037, 003038, 003039, 003040,
003041, 034071 – част (34,204 дка), 004001, 004002,
004003, 005001, 005002, 005003, 005004, 005005,
005006, 005007, 005008, 005009, 005010, 005011,
005012, 005013, 005014, 005015, 005016, 005017,
005018, 005019, 005020, 005021, 005022, 005023,
005024, 005025, 005026, 005027, 005028, 005029,
005030, 005031, 005032, 005033, 005034, 005035,
005036, 005037, 005038, 005039, 005040, 005041,
005042, 005043, 005044, 005045, 005046, 005047,
005048, 005049, 005050, 005051, 005052, 005053,
005054, 005055, 005060, 005061, 005200, 006001,
006002, 006003, 007001, 007002, 007003, 008001,
008002, 008003, 008004, 008005, 008006, 008007,
008008, 008009, 008010, 008011, 008012, 008013,
008014, 008015, 008016, 008017, 008018, 008019,
008021, 008022, 008023, 008024, 008026, 008030,
008031, 008033, 008060, 009001, 009002, 009003,
009004, 009005, 009006, 009007, 009008, 009009,
009010, 009011, 009012, 009013, 009014, 009015,
009016, 009017, 009018, 009019, 009020, 009021,
009022, 009023, 009024, 009025, 009026, 009027,
009028, 009029, 009030, 009031, 009032, 009033,
009034, 009035, 009036, 010001, 010002, 010003,
010004, 010005, 010006, 011001, 011002, 012001,
012002, 013001, 013002, 013003, 013004, 014001,
015001, 015002, 016001, 016002, 016003, 016004,
016005, 016006, 016007, 016008, 016009, 016010, 016011,
016012, 016013, 016014, 016015, 016016, 016017, 016018,
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016019, 016020, 016021, 016022, 016023, 016024, 016025,
016026, 016027, 016028, 016029, 016030, 016031, 016032,
016033, 016034, 016035, 016036, 016037, 017001, 017002,
017003, 017004, 017005, 017006, 018001, 018002,
018003, 019001, 019002, 019003, 019004, 019005,
019006, 019007, 020001, 020002, 020003, 021001,
021002, 021003, 021004, 021005, 021006, 022001,
022002, 022003, 022004, 022005, 022006, 022007,
023001, 023002, 023003, 023004, 023005, 024001,
024002, 024003, 024004, 024005, 024006, 024007,
024008, 024009, 025001, 025002, 025003, 025004,
025005, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010,
025011, 025012, 025013, 025014, 025015, 025016,
025017, 025018, 025027, 025030, 026001, 026002,
026003, 026004, 026005, 026006, 026007, 026008,
026009, 026010, 026011, 026012, 026013, 027001,
027002, 027003, 027004, 027005, 027006, 027007,
027008, 027009, 027010, 027011, 027012, 027013,
027014, 027015, 027016, 027017, 027018, 027019, 027020,
027021, 027022, 027023, 027024, 027025, 027026,
027027, 027028, 027029, 027030, 027031, 027032,
027033, 027034, 027035, 027036, 027037, 027038,
027039, 027040, 027041, 027042, 027043, 027044,
027045, 028001, 028002, 029001, 029002, 029003,
029004, 029005, 029006, 029007, 029008, 029009,
029010, 029011, 029012, 029013, 029014, 029015,
029016, 029017, 029018, 029019, 029020, 029021,
029022, 029023, 029024, 029025, 029026, 029027,
029028, 029029, 029030, 029031, 029032, 029033,
029034, 029035, 029040, 029041, 029042, 029043,
029044, 029055, 029060, 029061, 029062, 029063,
029064, 030001, 030002, 030003, 030004, 030005,
030006, 030007, 030008, 030009, 030010, 030016,
034051, 034052, 034053, 034054, 034055, 034056,
034057, 034058, 034059, 034060, 034061, 034062,
034063, 034064, 034065, 034066, 034067, 034068,
035001, 035002, 035003, 035004, 035005, 035006,
035007, 035008, 035009, 035010, 035011, 035012,
035013, 035014, 035015, 035016, 035017, 035018, 035019,
035020, 035021, 035022, 035023, 035024, 035025,
035026, 035027, 035028, 035029, 035030, 035031,
035032, 035033, 035034, 035035, 035036, 035037,
035038, 035039, 035040, 035041, 035042, 035043,
035044, 035045, 035046, 035047, 035048, 035049,
035050, 035051, 035052, 036001, 036002, 036003,
036004, 036005, 036006, 036007, 036008, 036009,
036010, 036011, 036012, 036013, 036014, 036015,
036016, 036017, 036018, 036019, 036020, 036021,
036022, 036023, 036024, 036025, 036026, 036027,
036028, 036029, 036030, 036031, 036032, 036033,
036034, 036035, 036036, 036037, 036038, 036039,
036040, 036041, 036042, 036043, 036044, 036045,
036046, 036047, 036048, 036049, 036050, 036051,
036052, 036053, 036054, 036055, 036056, 036057,
036058, 036059, 036061, 036065, 036067, 036068,
036069, 036070, 036071, 036072, 036073, 036074,
036075, 036076, 036077, 036078, 036079, 036080,
036081, 036082, 036083, 036084, 036085, 036086,
036087, 036088, 036089, 036090, 036091, 036092,
036093, 036094, 036095, 036096, 036097, 036098,
036099, 036100, 036101, 036103, 036104, 036105, 036106,
036107, 036108, 036109, 036110, 036111, 036137, 036138,
036139, 036140, 036141, 036142, 036143, 036144, 036145,
036146, 036147, 036149, 036150, 037001, 037002, 037003,
037004, 037005, 037006, 037007, 047001, 047011,
047012, 047013, 047014, 047029, 047042, 047043,
047044, 047045, 047046, 047051, 047052, 047053,
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050001, 050002, 050003, 051001, 051002, 051003,
051004, 051005, 051006, 051007, 051008, 051009, 051010,
051011, 051012, 051013, 051014, 051016, 051017, 051019,
051020, 051021, 051022, 051023, 051024, 051025, 052001,
052002, 052003, 052008, 052009, 052010, 065001,
065002, 065003, 065004, 065005, 065006, 065007,
065008, 065009, 065010, 065011, 065012, 065013,
065014, 065015, 065016, 065017, 065019, 065030, 065031,
065032, 066001, 066002, 066003, 066004, 066005,
066006, 066007, 066008, 087006, 087007, 087012,
087013, 087014, 087053, 087054, 087055, 087074,
087075, 087076, 087077, 088004, 088005, 088006,
088007, 088008, 088009, 088010, 088011, 088012,
088013, 088014, 088015, 088016, 088017, 088018,
088019, 088020, 088021, 088022, 088023, 088024,
088025, 088026, 088027, 088028, 088029, 088030,
088031, 088032, 088033, 088034, 088035, 088036,
088037, 088038, 088039, 088040, 088041, 088042,
088043, 088044, 088045, 088046, 088047, 088048,
088049, 088050, 088051, 088052, 088053, 088054,
088055, 088056, 088057, 088058, 088059, 088060,
088061, 088062, 088063, 088064, 088065, 088066,
088067, 088068, 088069, 088070, 088071, 088072,
088073, 088074, 088075, 088076, 088077, 088078,
088079, 089005, 089006, 089007, 089008, 089009,
089010, 089011, 089012, 089013, 089014, 089015,
089016 – част (1,002 дка), 090001, 090002, 090003,
090004, 090005, 090006, 090007, 090008, 090009,
090010, 090011, 090012, 090013, 090014, 091001,
091002, 091003, 091004, 091005, 091006, 091007,
091008, 091009, 091010, 091011, 091012, 091013, 091014,
091015, 091016, 091017, 091018, 091019, 091020, 091021,
091022, 091023, 091024, 091025, 091026, 091027,
091028, 091029, 091030, 091031, 091032, 091033, 091034,
091035, 091036, 091037, 091038, 091039, 091040, 091041,
091042, 091043, 091044, 091045, 091046, 091047,
091048, 091049, 091050, 091051, 091052, 091053, 091054,
091055, 091056, 091057, 091058, 091059, 091060, 091061,
091062, 091063, 091064, 091065, 091066, 091067,
091068, 091069, 091070, 091071, 091072, 091075, 091077,
092001, 092002, 092003, 092004, 092005, 092006,
092007, 092008, 092010, 092011, 092012, 092013,
092014, 092015, 092016, 092017, 092018, 092021,
092022, 093001, 093002, 093003, 093004, 093005,
093006, 093008, 093009, 093010, 093011, 093012,
093013, 093014, 093015, 093016, 093017, 093018,
093019, 093020, 093021, 093022, 093023, 093024,
093025, 093026, 093027, 093028, 093029, 093030,
093031, 093032, 093033, 093034, 093035, 093036,
093037, 093038, 093039, 093040, 093041, 093042,
093043, 093044, 093045, 093046, 093047, 093048,
093049, 093050, 093051, 093052, 093053, 093054,
093055, 093056, 093057, 093059, 093060, 093061,
093062, 093063, 093064, 093065, 093066, 093067,
093068, 093069, 093070, 093071, 093072, 093073,
093074, 093075, 093076, 093077, 093078, 093079,
093080, 093081, 093082, 093083, 093084, 093085,
093088, 093089, 093090, 093091, 093092, 093093,
093094, 093095, 093096, 093097, 093098, 093099,
093100, 093101, 093102, 093103, 093104, 093105, 093106,
093107, 093108, 093109, 093110, 093111, 093112, 093113,
093114, 093115, 093116, 093117, 093118, 093119, 093120,
093121, 093122, 093123, 093124, 093125, 093126,
093127, 093129, 093130, 093131, 093132, 093133, 093134,
093136, 093137, 093138, 093139, 093140, 093141, 093143,
093144, 093145, 094001, 094002, 094003, 094004,
094005, 094006, 094007, 094008, 094009, 094010,
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094011, 094012, 094013, 094014, 094015, 094016,
094017, 094018, 094019, 094020, 094021, 094022,
094023, 094024, 094025, 094026, 094027, 094028,
094029, 094030, 094031, 094032, 094033, 094034,
094035, 094036, 094037, 094038, 094039, 094040,
094041, 094042, 094043, 094044, 094045, 094046,
094047, 094048, 094049, 094050, 094051, 094052,
094053, 094054, 094055, 094056, 094057, 094058,
094059, 094060, 094061, 094062, 094063, 094064,
094065, 094066, 094067, 094068, 094069, 094070,
094071, 094072, 094073, 094074, 094075, 094076,
094077, 094078, 094079, 094080, 094081, 094082,
094083, 094084, 094085, 094086, 094087, 094088,
094089, 094090, 094091, 094092, 094093, 094094,
094095, 094096, 094097, 094098, 094099, 094100,
094101, 094102, 094103, 094104, 094106, 094107, 094108,
094109, 094110, 094111, 094112, 094113, 094114, 094115,
094116, 094117, 094118, 094119, 094120, 094121, 094122,
094123, 094124, 094125, 094126, 094127, 094128,
094129, 094130, 094131, 094132, 094140, 094150, 095001,
095002, 095003, 095004, 095005, 095006, 095007,
095008, 095009, 095010, 095011, 095012, 095013,
095014, 095015, 095016, 095017, 095018, 095019, 095020,
095021, 095022, 095023, 095024, 095025, 095026,
095027, 095028, 095029, 095030, 095031, 095032,
095033, 095034, 095035, 095036, 095037, 095038,
095039, 095040, 095041, 095042, 095043, 095044,
095045, 095046, 095047, 095048, 095049, 095050,
095051, 095052, 095053, 095054, 095055, 095056,
095057, 095058, 095059, 095060, 095062, 095063,
095065, 095066, 095070, 095080, 095081, 095082,
095083, 095084, 096001, 096002, 096003, 096004,
096005, 096006, 096007, 096008, 096009, 096010,
096011, 096012, 096013, 096014, 096015, 096016,
096017, 096018, 096019, 096020, 096021, 096022,
096023, 096024, 097001, 097002, 097003, 097004,
097005, 097006, 097007, 097008, 097009, 097011,
097012, 097013, 097014, 097015, 097016, 097018,
097019, 097020, 097023, 097024, 097025, 097026,
097027, 097028, 097029, 097030, 097031, 097032,
097033, 097034, 097035, 097036, 097037, 097038,
097040, 097041, 097042, 097043, 097044, 097046,
097047, 097051, 097052, 097053, 097055, 097059,
097060, 097062, 097063, 098001, 098002, 098004,
098005, 098006, 098017, 099001, 099002, 099003,
099004, 099005, 099006, 099007, 100001, 100002,
100003, 100004, 100005, 101001, 101002, 101003,
101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010,
101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017,
102001, 102002, 102003, 102004, 102005, 103001,
103002, 103003, 103004, 103005, 103006, 103007,
103009, 103010, 104001, 104002, 104003, 104004,
104005, 104006, 104007, 104008, 104009, 104010,
104011, 104012, 104013, 104014, 104015, 104016, 104017,
105001, 105002, 105003, 105004, 105005, 105006,
105007, 105008, 105009, 105010, 105011, 105013, 105014,
105015, 105016, 105017, 105018, 105019, 105021, 105022,
105023, 105026, 105027, 105028, 105029, 105030,
105032, 105035, 105036, 106001, 106002, 106003,
106004, 106005, 106006, 106007, 106008, 106009,
106010, 106011, 106012, 106013, 106014, 106015,
106016, 106017, 106018, 106019, 106020, 106021,
106022, 106023, 106024, 106025, 106026, 106027,
106028, 106029, 106030, 106031, 106032, 106034,
106035, 106036, 106037, 106038, 106039, 106040,
106041, 106042, 106043, 106044, 106045, 106046,
106047, 106048, 106049, 106050, 106051, 106052,
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106053, 106054, 106055, 106056, 106057, 106058,
106059, 106060, 106061, 106062, 106063, 106064,
106065, 107001, 107002, 107003, 107004, 107005,
107006, 107007, 107008, 107009, 107010, 107011,
107012, 107013, 107014, 107015, 107016, 107017, 107018,
107019, 107020, 107021, 107022, 107023, 107024,
107025, 107026, 107027, 107028, 107029, 107030,
107031, 107032, 107033, 107034, 107035, 107036,
107037, 107038, 107039, 107040, 107041, 107042,
107043, 107045, 107046, 107047, 107048, 107049,
107050, 108001, 108002, 108003, 108004, 109001,
109002, 109003, 109004, 109005, 109006, 109007,
109008, 109009, 109010, 109011, 109012, 109013,
110001, 110002, 110003, 110004, 110005, 111001,
111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007, 111008,
111009, 111010, 111011, 111012, 111013, 111014, 111015,
111016, 111017, 111018, 111019, 111020, 111021, 111022,
111023, 111024, 111025, 111026, 111027, 111028, 111029,
111030, 111031, 111032, 111033, 111034, 111035, 111036,
111037, 111038, 111039, 111040, 111041, 111042, 111046,
111048, 111049, 111050, 111052, 111054, 111055,
112006 – част (4,087 дка), 112017, 112018, 112020,
112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026,
112027, 112028, 112029, 112030, 112031, 112032,
112033, 112034, 112035, 112036, 112037, 112038,
112039, 112040, 112041, 112042, 112043, 112044,
112045, 112046, 112047, 112048, 112049, 112050,
112051, 112052, 112053, 112054, 112055, 112056, 112057,
112058, 112059, 112061, 112062, 112063, 112064,
112065, 112066, 112067, 112068, 112069, 112070,
112071, 112072, 112073, 112074, 112075, 112076,
112077, 112078, 112079, 112080, 112081, 112082,
112083, 112084, 112085, 112086, 112087, 112088,
112089, 112090, 112091, 112092, 112093, 112094,
112095, 112096, 112097, 112098, 112099, 112100,
112101, 112102, 112103, 112104, 112105, 112106, 112107,
112108, 112109, 112110, 112111, 112112, 112113, 112114,
112115, 112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121,
112122, 112123, 112124, 112125, 112126, 112127, 112128,
112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 112134, 112135,
112136, 112137, 112138, 112139, 112140, 112141, 112142,
112143, 112144, 112145, 112146, 112147, 112148, 112149,
112150, 112151, 112152, 112153, 112154, 112155, 112156,
112157, 112158, 112159, 112160, 112161, 112162, 112163,
112164, 112165, 112166, 112167, 112169, 112170, 112171,
112172, 112173, 112174, 112175, 112176, 112177, 112178,
112179, 112180, 112181, 112182, 112183, 112184, 112185,
112186, 112187, 112188, 112189, 112190, 112191, 112192,
112193, 112194, 112195, 112196, 112197, 112198, 112199,
112200, 112201, 112202, 112203, 112204, 112205,
112206, 112207, 112208, 112209, 112210, 112211, 112212,
112213, 112214, 112215, 112216, 112217, 112218, 112219,
112220, 112221, 112222, 112223, 112224, 112225,
112226, 112227, 112228, 112229, 112230, 112231,
112232, 112233, 112234, 112235, 112236, 112237,
112238, 112239, 112240, 112241, 112242, 112243,
112244, 112245, 112246, 112247, 112248, 112249,
112250, 112251, 112252, 112253, 112254, 112255,
112256, 112257, 112258, 112259, 112260, 112261, 112262,
112263, 112264, 112265, 112266, 112267, 112268,
112269, 112270, 112271, 112272, 112273, 112280,
112281, 112282, 112283, 112290, 112291, 112292,
112293, 112294, 113001, 113002, 113003, 113004,
113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010,
113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017,
113018, 113019, 113020, 113021, 113022, 113023,
113024, 113025, 113026, 113027, 113028, 113029,
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113030, 113031, 113032, 113033, 113034, 113035,
113036, 113037, 113038, 113039, 113040, 113042,
113043, 113044, 113045, 113046, 113047, 113048,
113049, 113050, 113051, 113052, 113053, 113054, 113055,
113056, 113057, 113058, 113059, 113060, 113061,
113062, 113063, 113064, 113065, 113066, 113067,
113068, 113069, 113070, 113071, 113072, 113073,
113074, 113075, 113076, 113077, 113078, 113079,
113080, 113081, 113082, 113083, 113084, 113085,
113086, 113087, 113088, 113089, 113090, 113091,
113092, 113093, 113094, 113095, 113096, 113097,
113098, 113099, 113100, 113101, 113102, 113103, 113104,
113105, 113106, 113107, 113108, 113109, 113110, 113111,
113112, 113114, 113115, 113116, 113117, 113118, 113119,
113120, 113121, 113122, 113123, 113124, 113125, 113126,
113127, 113128, 113129, 113130, 113131, 113132, 113133,
113134, 113135, 113136, 113137, 113138, 113139, 113140,
113141, 113142, 113143, 113144, 113145, 113146, 113147,
113148, 113150, 113152, 113153, 113154, 113155, 113156,
113157, 113158, 113159, 113160, 113161, 114005, 114006,
114007, 114008, 114009, 114010, 114011, 114012, 114013,
114014, 114015, 114016, 114017, 115006, 115009, 115010,
115011, 115012, 115013, 115014, 115015, 115016, 115017,
115018, 115019, 115020, 115021, 115022, 115023,
115024, 115025, 115026, 115027, 115028, 115029,
115030, 115031, 115032, 115033, 115034, 115035, 115036,
115037, 115038, 115039, 115040, 115041, 115042, 115043,
115044, 115045, 115046, 115047, 115048, 115049,
115050, 115051, 115052, 115053, 115054, 115055, 115056,
115057, 115058, 115059, 115060, 115061, 115062, 115063,
115064, 115065, 115066, 115067, 115068, 115069,
115070, 115071, 115072, 115073, 115074, 115075,
115076, 116001, 116002, 116003, 116004, 116005,
116006, 116007, 116008, 117001, 117002, 117003,
117004, 117005, 117006, 117007, 117008, 117009, 117010,
117013, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018, 117019,
117020, 117021, 117022, 117023, 117024, 117025, 117026,
117027, 117028, 117029, 117030, 117031, 117032, 117033,
117034, 117035, 117036, 117037, 117038, 117039, 117040,
117041, 117050, 117051, 117052, 117053, 117054, 117056,
117057, 118001, 118002, 118004, 118005, 118006,
118007, 118008, 118009, 118010, 118011, 118012, 118013,
118014, 118015, 118016, 118017, 118018, 118019, 118020,
118021, 118022, 118023, 118024, 118025, 118026,
118027, 118028, 118029, 118030, 118031, 118032, 118033,
118034, 118035, 118036, 118037, 118038, 118039, 118040,
118041, 118042, 118043, 118044, 118045, 118046, 118047,
118048, 118050, 118051, 118052, 118054, 118055, 118056,
118057, 118058, 119002, 119003, 119004, 119005,
119006, 119007, 119008, 119009, 119010, 119011,
119012, 119013, 119014, 119015, 119016, 119017, 119018,
119019, 119020, 119021, 119022, 119023, 119024,
119025, 119026, 119027, 119028, 119029, 119030,
119031, 119032, 119033, 119034, 119035, 119036, 119037,
119038, 119039, 119040, 119042, 119043, 119044,
119045, 119046, 119047, 119048, 119049, 119051,
119052, 119053, 120001, 120002, 120003, 120004,
120005, 120006, 120007, 120008, 120009, 120010,
120011, 120012, 120013, 120014, 120015, 120016,
120017, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005,
121006, 121007, 121008, 121009, 121010, 121011, 121012,
121013, 121014, 121015, 121016, 121017, 121018, 121019,
121020, 121021, 122008, 123001, 123002, 124001,
124002, 125001, 125002, 125003, 125004, 125005,
125006, 125008, 125009, 125011, 125013, 125014 съг
ласно картата на възстановената собственост за
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землището на с. Буйново, ЕКАТТЕ 06879, община Борино, област Смолян, към 27.11.2008 г. с
обща площ 21 113,987 дка;
4.3. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Кожари,
ЕКАТТЕ 37592, община Борино, област Смолян,
към 11.09.2008 г. с обща площ 10 071,688 дка;
4.4. всички имоти съгласно кадастралната карта
за землището на с. Чала, ЕКАТТЕ 80159, община
Борино, област Смолян, одобрена със Заповед
№ РД-18-48 от 20.03.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 12 333,778 дка;
4.5. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Ягодина,
ЕКАТТЕ 87223, община Борино, област Смолян,
към 11.09.2008 г. с обща площ 38 959,883 дка;
4.6. имоти с номера 000245, 000256, 000257,
000259, 000260, 000261, 000262, 000263 – част
(238,321 дка), 000264, 000265, 000266, 000273, 000274,
000277, 000278, 000279, 000281 – част (306,750 дка),
000285, 000286, 000287, 000288, 000289, 000290,
000291, 000292, 000293, 000294, 000295, 000296,
000297, 000298, 000299, 000300, 000301, 000302,
000303, 000304, 000305, 000306, 000307, 000308,
000309, 000311, 000312, 000314, 000315, 000316,
000339 – част (0,613 дка), 000345, 000346, 000347,
000348, 000349, 000350, 000351, 000352, 000353,
000354, 000361, 000362, 000363, 000365, 000366,
000368, 000372, 000373, 000374 – част (1,882 дка),
000377, 000378, 000379, 000380, 000381, 000382,
000383, 000384, 000386, 000387, 000388, 000389,
000390, 000393, 000395 – част (18,749 дка), 000402,
000403, 000404, 000405, 000406, 000407, 000408,
000409, 000410, 000411, 000412, 000413, 000414,
000415, 000416, 000417, 000418, 000419, 000420,
000421, 000422, 000423, 000424, 000425, 000426,
000427, 000428, 000429, 000430, 000431, 000432,
000433, 000434, 000435, 000436, 000437, 000438,
000439, 000440, 000441, 000442, 000444, 000445,
000446, 000447, 000448, 000449, 000450, 000451,
000452, 000453, 000454, 000455, 000457, 000458,
000459, 000460, 000461, 000462, 000463, 000464,
000465, 000466, 000467, 000468, 000469, 000470,
000471, 000472, 000473, 000474, 000475, 000476,
000477, 000478, 000479, 000480, 000481, 000482,
000483, 000484, 000485, 000486, 000487, 000488,
000489, 000490, 000491, 000492, 000493, 000494,
000495, 000496, 000497, 000498, 000499, 000500,
000519, 000524, 000525, 000528, 000529, 000530,
000531, 000532, 000533, 000534, 000535, 000536,
000537, 000538, 000544, 000548, 000600, 000601,
000602, 000606, 000704, 000705, 000803, 000804,
000807, 000808, 000846, 000847, 000848, 000850,
000851, 001064, 001065, 047012 – част (11,212 дка),
047054, 047055, 047056, 047057, 047061, 047062,
047063 – част (19,876 дка), 048001, 048002, 049001,
051001, 051002, 051003, 051004, 051005, 051006, 051007,
051008, 051009, 051010, 051011, 051012, 051013, 051014,
051015, 051016, 051017, 052001, 052002, 052003, 052004,
052005, 053001, 054001, 054003, 054004, 054005,
054006, 054007, 054008, 054009, 054010, 054011,
054012, 054013, 055001, 055002, 055003, 055004,
055005, 055006, 055007, 055008, 055009, 055010,
055011, 055012, 055013, 055015, 055016, 055017, 055018,
055019, 055020, 055021, 055022, 055023, 055024,
056001, 056002, 056003, 056004, 057001, 058001,
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058002, 059001, 059002, 060001, 060002, 060003,
061001, 061002, 061003, 061004, 061005, 062001,
062002, 062003, 062004, 062006, 062007, 062008,
062009, 062011, 062012, 062013, 062014, 062015,
062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021,
062022, 062023, 062024, 062025, 063001, 063002,
063003, 063004, 063005, 063006, 063007, 063008,
064001, 064002, 064003, 064004, 065001, 065002,
065003, 065004, 065005, 066001, 066005, 066006,
066007, 066008, 066009, 066011, 066012, 066013,
066014, 066015, 066016, 066017, 066018, 066019,
066020, 066021, 066022, 066023, 066024, 066025,
066026, 066027, 066028, 066029, 066030, 066031,
066032, 066033, 066034, 066035, 066036, 066037,
066038, 066039, 066040, 066041, 066042, 066043,
066044, 066045, 066046, 066047, 066048, 066049,
066050, 066052, 066053, 066054, 067001, 067002,
067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 067008,
067009, 067010, 067011, 067012, 067013, 067014, 067015,
067016, 067017, 067018, 067019, 067020, 067021, 067022,
067023, 067024, 067025, 067026, 067027, 067028,
067029, 067030, 067031, 067032, 067033, 067034,
067035, 067036, 069001, 069002, 069003, 069004,
069005, 069007, 069008, 069009, 069010, 069011,
069012, 069013, 069014, 069015, 069016, 069017,
069018, 070001, 070002, 070003, 070004, 070005,
070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011,
070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 070017,
070018, 070019, 070020, 070021, 070022, 070023,
070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029,
070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035,
070036, 070038, 070039, 070040, 070041, 070042,
070043, 070044, 070045, 070046, 070047, 070048,
070049, 070050, 070051, 070052, 070053, 070054,
070055, 070056, 070057, 070058, 070059, 070060,
070061, 070062, 070063, 070064, 070065, 070066,
070067, 070068, 070069, 070070, 070071, 070072,
070073, 070074, 071001, 071002, 071003, 071004,
071005, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010,
071012, 071013, 071014, 071015, 093006, 093007,
093008, 093009, 093010, 093011, 093012, 093013,
093015, 094001, 094002, 094004, 094005, 095001,
095002, 095003, 095004, 095005, 095006, 095007,
095008, 095009, 095010, 095011, 095012, 095013,
095014, 095015, 095016, 095017, 095018, 095019, 095020,
095021, 095022, 095023, 095024, 095025, 095026,
095027, 095028, 095029, 095030, 095031, 095032,
095033, 096001, 096002, 096003, 096004, 096005,
097001, 097002, 097003, 097004, 097005, 097006,
097007, 097008, 098001, 098002, 098003, 098004,
098005, 098006, 098007, 099001, 100001, 100002,
100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 101001,
101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007,
101008, 101009, 101010, 102001, 103001, 103002,
103003, 103004, 103005, 103006, 103007, 103008,
103009, 103010, 103011, 103012, 103013, 104001,
104002, 104003, 105001, 105002, 106001, 107001,
107002, 107003, 108001, 108002, 108003, 108004,
108005, 108006, 108007, 108008, 109001, 109002,
109003, 109004, 109005, 110001, 111001, 111002,
111003, 111004, 111005, 111006, 111007, 111008, 111009,
111010, 111011, 111012, 111013, 111014, 111015, 111016,
111017, 111018, 111019, 111020, 111021, 111022, 111023,
111024, 112001, 112002, 112003, 112004, 112005,
112006, 113001, 114001, 115001, 116001, 116002,
116003, 116004, 116005, 118001, 118002, 118003,
118004, 118005, 119001, 119002, 119003, 119004,
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119005, 119006, 119007, 119008, 119009, 119010,
120001, 120002, 120003, 120004, 120005, 120006,
120007, 121001, 121002, 122001, 122002, 122003,
122004, 122005, 122006, 122007, 122008, 122009,
123001, 124001, 124002, 124003, 124004, 124005,
124006, 124007, 124008, 124009, 124010, 124011,
124012, 124013, 124014, 124015, 125001, 125002,
125003, 125004, 125005, 125006, 125007, 125008,
126001, 126002, 126003, 126004, 126005, 126006,
126007, 126008, 126009, 126010, 126011, 126012,
126013, 126014, 126015, 126016, 127001, 127002,
127003, 127004, 127005, 128001, 128002, 128003,
128004, 128005, 128006, 128007, 128008, 128009,
128010, 128011, 128012, 128013, 128014, 128015,
128016, 128017, 128018, 128019, 128020, 128021,
128022, 128023, 128024, 129001, 129002, 129003,
129004, 129005, 129006, 129007, 129008, 129009,
129010, 129011, 129012, 129013, 129014, 129015,
129016, 129017, 129018, 129019, 129020, 129021,
129022, 129023, 129024, 129025, 129026, 129027,
129028, 129029, 129030, 129031, 129032, 129033,
129034, 129035, 129036, 130001, 130002, 130003,
130004, 130005, 130006, 131001, 131002, 132001,
132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132007,
132008, 132009, 132010, 132011, 132012, 132013,
132014, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005,
133006, 133007, 134001, 135001, 135002, 135003,
136001, 137001, 138001, 139001, 139002, 139003,
139004, 139005, 140001, 140002, 140003, 141001,
142002, 142003, 143001, 143002, 143003, 143004,
143005, 143006, 143007, 143008, 144001, 144002,
144003, 144004, 144005, 144006, 144007, 144008,
145001, 145002, 145003, 145004, 146001, 146002,
146003, 146004, 146005, 146006, 146007, 146008,
146009, 146010, 146011, 146012, 146013, 146014, 147001,
147002, 147003, 147004, 147005, 147006, 147007, 147008,
147009, 147010, 147011, 147012, 147013, 147014, 147015,
147016, 147017, 147018, 147019, 147020, 147021, 148001,
149001, 150001, 151001, 152001, 152002, 152003,
152004, 152005, 152006, 152007, 152008, 152009,
152010, 152011, 152012, 152013, 152014, 152015, 152016,
152017, 152018, 152019, 152020, 152021, 152022, 152023,
152024, 152025, 152026, 152027, 152028, 152029,
152030, 152031, 152032, 152033, 152034, 152035,
153001, 153002, 153003, 153004, 153006, 155001,
156001, 156002, 156003, 156004, 157001, 158001,
159001, 160001, 161001, 161002, 161003, 162001, 162002,
162003, 162004, 162005, 162006, 162007, 162008,
162009, 162010, 162011, 162012, 162013, 162014, 162015,
162016, 162017, 162018, 162019, 162020, 162021, 162022,
162023, 162024, 162025, 162026, 162027, 162028,
162029, 162030, 162031, 162033, 162035, 162039, 162040,
162041, 163002, 163003, 163004, 163005, 163006,
163007, 163008, 163009, 163010, 163011, 163012, 163013,
163014, 163015, 163016, 163017, 163018, 163019, 163020,
163021, 163022, 163023, 163024, 163025, 163026,
163027, 163028, 163029, 163030, 163033, 163034,
163035, 164001, 164002, 164003, 164004, 164005,
165001, 165002, 165003, 165004, 165005, 165006,
165007, 165008, 165009, 166001, 166002, 166003,
166004, 166005, 166006, 166007, 166008, 166009,
166010, 166011, 166012, 167001, 167002, 167003, 167004,
167005, 167006, 167007, 167008, 167009, 167010, 167011,
167012, 167013, 167014, 167015, 167016, 167017, 167018,
167019, 167020, 167021, 167022, 167023, 167024, 167025,
167026, 167027, 167028, 167029, 167030, 167031, 167032,
167033, 167034, 167035, 167036, 167037, 167038, 167039,
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167040, 167041, 167042, 167043, 167044, 167045, 167046,
167047, 167048, 167049, 167050, 167051, 167052, 167053,
167054, 167055, 167056, 167057, 167058, 167059, 167060,
167061, 167062, 167063, 167064, 167065, 167066, 167067,
167068, 167069, 167070, 167071, 167072, 167073, 167074,
167075, 167076, 167077, 167078, 167079, 167080, 167081,
167082, 167083, 167084, 167085, 167086, 167087, 167088,
167089, 167090, 168001, 168002, 168003, 169001,
170001, 171001, 172001, 172003, 173001, 173002,
173003, 174001, 174002, 174003, 174004, 174005,
174006, 174007, 174008, 174009, 174010, 174011, 174012,
174013, 174014, 174015, 174016, 174017, 174018, 174019,
174020, 174021, 174022, 174023, 174024, 174025, 174026,
174027, 174028, 175001, 175002, 175004, 175005, 175006,
175007, 175008, 175009, 175010, 175011, 175012, 175013,
175015, 175016, 175017, 175018, 175019, 175020, 175021,
175022, 175023, 175024, 175025, 175026, 175027, 175028,
175029, 175030, 175031, 175032, 175033, 175034, 176001,
176002, 176003, 176004, 176005, 176006, 176007,
176008, 176009, 176010, 176011, 176012, 176013, 176014,
176015, 176016, 176019, 177001, 178001, 178002, 178003,
178004, 178005, 179001, 179002, 179003, 179004,
179005, 179006, 179007, 179008, 179009, 179010,
179011, 179012, 179013, 179014, 179015, 179016, 179017,
179018, 179019, 179020, 179021, 179022, 179023, 179024,
179025, 179026, 179027, 179028, 179029, 179030,
179031, 179032, 179033, 179034, 179035, 179036, 179037,
179038, 179039, 179040, 179041, 179042, 179043,
179044, 179046, 179047, 179048, 179049, 179050,
179051, 179052, 179053, 179054, 179055, 179056, 179057,
179058, 179059, 179060, 179061, 179062, 179063,
179064, 179065, 179066, 179067, 179068, 179069,
179070, 179071, 179072, 179073, 179074, 179075, 179076,
179077, 179078, 179079, 179080, 179081, 179082,
179083, 179084, 179085, 179086, 179087, 179088,
179089, 179090, 179091, 179092, 179093, 179094,
179095, 179096, 179097, 179098, 179099, 179100, 179101,
179102, 179103, 179104, 179105, 179106, 179107, 179108,
179109, 179110, 179111, 179112, 179113, 179114, 179115,
179116, 179117, 179118, 179119, 179120, 179121, 179122,
179123, 179124, 179125, 179126, 179127, 179128, 179129,
179130, 179131, 179132, 179133, 179134, 179135, 179136,
179137, 179138, 179139, 179140, 179141, 179142, 179143,
179144, 179145, 179146, 179147, 179148, 179149, 179150,
179151, 179152, 179153, 179154, 179155, 179156, 179157,
179158, 179159, 179160, 179161, 179162, 179163, 179164,
179165, 179166, 180001, 180002, 180003, 180004,
180005, 180006, 180007, 180008, 180009, 180010,
180011, 180012, 180013, 180014, 180015, 180016,
180017, 180018, 180019, 180020, 180021, 180022,
180023, 180024, 180025, 180026, 180027, 180028,
180029, 180030, 180031, 180032, 180033, 180034,
180035, 180036, 180037, 180038, 181001, 181002,
181003, 181004, 181005, 181006, 181007, 181008, 181009,
181010, 181011, 181012, 181013, 181014, 181015, 181016,
181017, 181018, 181019, 181020, 181021, 181022, 181023,
181024, 181025, 181026, 181027, 181028, 181029, 181030,
181031, 181032, 181033, 181034, 181035, 181036, 181037,
181038, 181039, 181040, 181041, 181042, 181043, 181044,
181045, 181046, 182001, 182002, 182003, 182004,
182005, 182006, 183001, 184001, 185001, 185002,
185003, 185004, 185005, 185006, 185007, 185008,
185009, 185010, 185011, 185012, 185013, 185014, 185015,
185016, 185017, 185018, 185019, 185020, 185021, 185022,
186001, 186002, 187001, 188001, 188002, 188003,
188004, 188005, 189001, 189002, 189003, 189004,
190001, 191001, 192001, 192002, 192003, 192005,
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192006, 192013, 193001, 193002, 193003, 193004,
193005, 193006, 193007, 193011, 193012, 194001,
195001, 195002, 195003, 195005, 196001, 196002,
196003, 196004, 196005, 197001, 197002, 197003,
197004, 197005, 197006, 197007, 197008, 197009,
197010, 197011, 197012, 197013, 197014, 197015, 197016,
197017, 197018, 197019, 197020, 197021, 197022,
197023, 197024, 197025, 197026, 197027, 198001,
198002, 198003, 198004, 198005, 198006, 198007,
198008, 198009, 198010, 198011, 199001, 199002,
199003, 199004, 199005, 200001, 201001, 201002,
201003, 202001, 202002, 202003, 202004, 202005,
202006, 202007, 202008, 202009, 202010, 202011,
202012, 202013, 202014, 202015, 202016, 202017,
202018, 202019, 202020, 202021, 202022, 202023,
202024, 202025, 202026, 202027, 202028, 202029,
202030, 202031, 202032, 202033, 202034, 202035,
202036, 202037, 202038, 202039, 202040, 202041,
202042, 202043, 202044, 202045, 202046, 202047,
202048, 202049, 202050, 202051, 202052, 202053,
202054, 202055, 202056, 202057, 202058, 202059,
202060, 202061, 202062, 202063, 202064, 202065,
202066, 202067, 202068, 202069, 202070, 202071,
202072, 202073, 202074, 202075, 202076, 202077,
202078, 202079, 202080, 202081, 202082, 202083,
202084, 202085, 202086, 202087, 202088, 202089,
202090, 202091, 202092, 202093, 202094, 202095,
202096, 202097, 202098, 202099, 202100, 202101,
202102, 202103, 202104, 202105, 202106, 202107,
202108, 202109, 202110, 202111, 202112, 202113, 202114,
202115, 202116, 202117, 202118, 202119, 202120, 202121,
202122, 202123, 202124, 202125, 202126, 202127,
202128, 202129, 202130, 202131, 202132, 202133,
202134, 202135, 202136, 202137, 202138, 202139,
202140, 202141, 202142, 202143, 202144, 202145, 202146,
202147, 202148, 202149, 202150, 202151, 202152, 202153,
202154, 202155, 202156, 202157, 202158, 202159,
202160, 202161, 202162, 202163, 202164, 202165, 202166,
202167, 202168, 202169, 202170, 202171, 202172, 202173,
202174, 202175, 202176, 202177, 202178, 202179, 203001,
203002, 203003, 203004, 203005, 203006, 203007,
203008, 203009, 203010, 204001, 204002, 204003,
204004, 204005, 204006, 204007, 204008, 204009,
204010, 204011, 204012, 204013, 204014, 204015,
204016, 204017, 204018, 204019, 204020, 204021,
204022, 204023, 204024, 204025, 204026, 204027,
204028, 204029, 204030, 204031, 204032, 204033,
204034, 204035, 204036, 204037, 204038, 204039,
204040, 204041, 204042, 204043, 204044, 204045,
204046, 204047, 204048, 204049, 204050, 204051,
204052, 204053, 204054, 204055, 204056, 204057,
204058, 204059, 204060, 204061, 204062, 204063,
204064, 204065, 205001, 205002, 205003, 206001,
206002, 206003, 206004, 206005, 206006, 206007,
206008, 206009, 206010, 206011, 207001, 207002,
207003, 207004, 207005, 207006, 207007, 207008,
207009, 207010, 207011, 207012, 207013, 207014,
207015, 207016, 207017, 207018, 207019, 207020,
207021, 208001, 208002, 208003, 208004, 208005,
208006, 208007, 208008, 208009, 208010, 208011,
208012, 208013, 208014, 208015, 208016, 208017,
208018, 208019, 208020, 208021, 208022, 208023,
208024, 208025, 208026, 208027, 208028, 208029,
208030, 208031, 208032, 208033, 208034, 208035,
208036, 208037, 208038, 208039, 208040, 208041,
208042, 208043, 208044, 208045, 208046, 208047,
208048, 208049, 208050, 208051, 208052, 208053,
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208054, 208055, 208056, 208057, 208058, 208059,
208060, 208061, 208062, 208063, 208064, 208065,
208066, 208067, 208068, 208069, 208070, 208071,
208072, 208073, 208074, 208075, 208076, 208077,
208078, 208079, 208080, 208081, 208082, 208083,
208084, 208085, 208086, 208087, 208088, 208089,
208090, 208091, 208092, 208093, 208094, 208095,
208096, 208097, 208098, 208099, 208100, 208101,
208102, 208103, 208104, 208105, 208106, 208107,
208108, 209001, 210001, 210002, 211001, 212001,
212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007,
213001, 214001, 215001, 215002, 215003, 215004,
215005, 215006, 216001, 217001, 217002, 217003,
217004, 218001, 219001, 220001, 220002, 220003,
220004, 220005, 220006, 220007, 220008, 220009,
220010, 220011, 220012, 220013, 221001, 222001,
223001, 223002, 223003, 223004, 223005, 223006,
223007, 223008, 223009, 223010, 223011, 223012,
223013, 223014, 223015, 223016, 223017, 223018, 223019,
223020, 223021, 223022, 223023, 223024, 223025,
223026, 223027, 223028, 223029, 223030, 223031,
223032, 223033, 223034, 223035, 223036, 223037,
223038, 223039, 223040, 223041, 223042, 223043,
223044, 223045, 223046, 223047, 223048, 223049,
223050, 223051, 223052, 223053, 223054, 223055,
223056, 223057, 223058, 223059, 223060, 223061,
223062, 223063, 223064, 223065, 223066, 223067,
223068, 223069, 223070, 223071, 223072, 223073,
223074, 223075, 223076, 223077, 223078, 223079,
223080, 223081, 223082, 223083, 223084, 223085,
223086, 223087, 223088, 223089, 223090, 223091,
223092, 223093, 224001, 225001, 225002, 225003,
225004, 225005, 225006, 225007, 225008, 226001,
226002, 226003, 226004, 226005, 226006, 226007,
227001, 228001, 228002, 229001, 230001, 231001,
232001, 232002, 232003, 232004, 232005, 232006,
232007, 232008, 232009, 232010, 232011, 232012,
232013, 232014, 233001, 233002, 233003, 233004,
234001, 235001, 236001, 236002, 236003, 237001,
238001, 238002, 239001, 240001, 240002, 240003,
240004, 241001, 242001, 243001, 255001, 255002,
256001, 256002, 256003, 256004, 256005, 256006,
256008, 256009, 256010, 257001, 257002, 257003,
257004, 257005, 257006, 257007, 257008, 257009,
257010, 257011, 259001, 260001, 260002, 261001,
262001, 263001, 264001, 265001, 265002, 266002,
266003, 267001, 268001, 268002, 268003, 269001,
269002, 269003, 270001, 270002, 271001, 271002,
271003, 272001, 273001, 274001, 274002, 274003,
274004, 275001, 276003, 276005, 277001, 278001,
279001, 280001, 281001, 284001, 285001, 286001,
287003, 289001, 289002, 290001, 301001 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Беден, ЕК АТТЕ 03112, община
Девин, област Смолян, към 26.11.2008 г. с обща
площ 32 001,984 дка;
4.7. имоти с номера 000401, 001015, 001001 – част
(867,975 дка), 001017, 001020, 001021, 001022, 001023,
001025, 001026, 001027, 001028, 001029, 001031,
001035, 001082, 001092, 001093, 001094, 001095,
001096, 001097, 001098, 001099, 001100, 001101,
001102, 001104, 001106, 001107, 001108, 001109, 001110,
001111, 001112, 001113, 001114, 001115, 001116, 001117,
001118, 001119, 001120, 001121, 001122, 001123, 001124,
001125, 001126, 001127, 001128, 001129, 001130,
001131, 001132, 001133, 001134, 001135, 001136, 001137,
001138, 001139, 001140, 001141, 001142, 001143, 001144,
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001145, 001146, 001147, 001148, 001149, 001150, 001151,
001152, 001153, 001154, 001155, 001156, 001157, 001158,
001161, 001162, 001165, 001168, 001173, 001174, 001175,
001176, 001177, 001179, 001180, 001182, 001183, 001184,
001185, 001187, 001188, 001189, 001190, 001191, 001192,
001193, 001194, 001195, 001196, 001197, 001198, 001199,
001200, 001201, 001203, 001204, 001205, 001206,
001207, 001208, 001209, 001211, 001212, 001213,
001214, 001215, 001216, 001217, 001218, 001219, 001220,
001221, 001222, 001227, 001228, 001229, 001230,
001231, 001232, 001233, 001237, 001240, 001242,
001243, 001244, 001245, 001246, 001247, 001248 – част
(1008,358 дка), 001265, 001269, 001270, 001271,
001272, 001273, 001274, 001275, 001276, 001277,
001278, 001279, 001280, 001281, 001282, 001283,
001284, 001287, 001288, 001289, 001290, 001291,
001292, 001293, 001294, 001321, 001323, 001326,
001342, 003001, 003002, 003003, 003004, 003005,
003006, 003007, 003008, 003009, 003011, 003012,
003013, 003014, 003015, 003016, 003017, 003019,
003020, 003021, 003022, 003024, 003025, 003026,
003027, 003028, 003029, 003030, 003033, 003034,
003035, 003036, 003037, 003038, 003039, 003040,
003041, 003042, 003043, 003044, 003045, 003046,
003047, 003048, 003049, 003050, 003051, 003052,
003053, 003054, 003055, 003056, 003057, 003058,
003059, 003060, 003061, 003062, 003063, 003064,
003065, 003066, 003067, 003068, 003069, 003070,
003071, 003072, 003073, 003074, 003075, 003076,
003077, 003078, 003079, 003080, 003081, 003082,
003083, 003084, 003085, 003086, 003087, 003088,
003089, 003090, 003091, 003092, 003093, 003094,
003095, 003096, 003097, 003098, 003099, 003100,
003101, 003102, 003103, 003104, 003105, 003106,
003107, 003108, 003109, 003110, 003111, 003112, 003113,
003114, 003115, 003116, 003117, 003118, 003119, 003120,
003121, 003122, 003123, 003124, 003125, 003126,
003127, 003128, 003129, 003130, 003131, 003132,
003133, 004002 – част (12,649 дка), 004012, 004013,
004014, 004015, 004016, 004017, 004018, 004019,
004020, 004021, 004022, 004023, 004024, 004025,
004026, 004027, 004028, 004029, 004030, 004031,
004032, 004033, 004034, 004035, 004036, 004037,
004038, 004041, 004043, 004044, 004045, 004046,
004047, 004048, 004049, 004050, 004051, 004052,
004053, 004054, 004055, 004056, 004057, 004058,
004059, 004060, 004061, 004062, 004063, 004064,
004066, 004067, 004068, 004069, 004070, 004071,
004072, 004073, 004074, 004075, 004076, 004077,
004078, 004079, 004080, 004081, 004082, 004083,
004084, 004085, 004087, 004088, 004092, 004093,
004110, 004115, 004116, 004117, 004118, 004119, 004120,
004142 – част (35,547 дка), 004143, 004144, 004145,
004146, 004147, 004148, 004149, 004157, 004158, 004159,
004160, 004161, 004162, 004163, 004164, 004165, 004166,
004167, 004168, 004169, 004172, 004173, 004174, 004175,
004176, 004177, 004178, 004179, 004180, 004181, 004182,
004183, 004185, 004186, 004187, 004188, 004189,
004190, 004191, 004192, 004193, 004194, 004195,
004196, 004197, 004198, 004199, 004200, 004201,
004202, 004203, 004204, 004205, 004206, 004207,
004208, 004209, 004210, 004211, 004212, 004213,
004214, 004215, 004216, 004217, 004218, 004219,
004220, 004221, 004222, 004223, 004224, 004225,
004226, 004227, 004228, 004229, 004230, 004231,
004232, 004233, 004234, 004235, 004236, 004237,
004238, 004239, 004240, 004241, 004242, 004243,
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004244, 004245, 004246, 004247, 004248, 004249,
004250, 004251, 004252, 004253, 004254, 004255,
004256, 004257, 004258, 004260, 004261, 004262,
004263, 004264, 004265, 004266, 004267, 004268,
004269, 004270, 004271, 004272, 004273, 004274,
004275, 004276, 004277, 004278, 004279, 004280,
004281, 004282, 004283, 004284, 004285, 004286,
004287, 004288, 004289, 004290, 004291, 004292,
004293, 004294, 004295, 004296, 004297, 004298,
004299, 004300, 004301, 004302, 004303, 004304,
004305, 004306, 004307, 004308, 004309, 004310,
004311, 004312, 004313, 004314, 004315, 004316,
004317, 004318, 004319, 004320, 004321, 004322,
004323, 004324, 004325, 004326, 004327, 004328,
004329, 004330, 004332, 004333, 004334, 004335,
004336, 004337, 004338, 004339, 004340, 004341,
004342, 004343, 004344, 004345, 004346, 004347,
004348, 004349, 004350, 004351, 004352, 004353,
004354, 004355, 004356, 004357, 004358, 004359,
004360, 004361, 004362, 004363, 004364, 004365,
004366, 004367, 004368, 004369, 004370, 004371,
004372, 004373, 004374, 004375, 004376, 004377,
004379, 004380, 004381, 004382, 004383, 004384,
004385, 004386, 004387, 004388, 004389, 004390,
004391, 004392, 004393, 004394, 004395, 004396,
004397, 004398, 004399, 004400, 004401, 004402,
004403, 004404, 004405, 004406, 004407, 004408,
004409, 004410, 004411, 004412, 004413, 004414,
004415, 004417, 004418, 004419, 004420, 004421,
004422, 004423, 004424, 004425, 004426, 004427,
004428, 004429, 004430, 004431, 004432, 004433,
004434, 004435, 004436, 004437, 004438, 004439,
004440, 004441, 004442, 004443, 004444, 004445,
004446, 004447, 004448, 004449, 004450, 004451,
004452, 004453, 004454, 004455, 004456, 004457,
004458, 004459, 004460, 004461, 004462, 004463,
004464, 004465, 004466, 004467, 004468, 004469,
004470, 004471, 004472, 004473, 004474, 004475,
004476, 004477, 004478, 004479, 004480, 004481,
004482, 004483, 004484, 004485, 004486, 004487,
004488, 004489, 004490, 004491, 004492, 004493,
004494, 004495, 004496, 004497, 004498, 004499,
004500, 004501, 004502, 004503, 004504, 004505,
004506, 004507, 004508, 004509, 004510, 004511,
004512, 004513, 004514, 004515, 004516, 004517, 004518,
004519, 004520, 004521, 004522, 004523, 004524,
004525, 004526, 004527, 004528, 004529, 004530,
004531, 004532, 004533, 004534, 004535, 004536,
004537, 004538, 004539, 004540, 004541, 004542,
004543, 004544, 004545, 004546, 004547, 004548,
004549, 004550, 004551, 004552, 004553, 004554,
004555, 004556, 004557, 004558, 004559, 004560,
004561, 004562, 004563, 004564, 004565, 004566,
004567, 004568, 004569, 004570, 004571, 004572,
004573, 004574, 004575, 004576, 004577, 004578,
004579, 004580, 004581, 004582, 004583, 004584,
004586, 004587, 004588, 004589, 004590, 004591,
004592, 004593, 004594, 004595, 004596, 004597,
004598, 004599, 004600, 004601, 004602, 004603,
004604, 004605, 004606, 004607, 004608, 004609,
004610, 004611, 004612, 004613, 004615, 004616,
004617, 004618, 004619, 004620, 004621, 004622,
004623, 004624, 004625, 004626, 004627, 004628,
004629, 004630, 004631, 004632, 004633, 004634,
004635, 004636, 004637, 004638, 004639, 004640,
004641, 004642, 004643, 004644, 004645, 004646,
004647, 004648, 004649, 004650, 004651, 004652,
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004653, 004654, 004655, 004656, 004657, 004658,
004659, 004660, 004661, 004662, 004663, 004664,
004665, 004666, 004667, 004668, 004669, 004670,
004671, 004672, 004673, 004674, 004675, 004676,
004677, 004678, 004679, 004680, 004681, 004682,
004683, 004684, 004685, 004686, 004687, 004688,
004689, 004690, 004691, 004692, 004693, 004694,
004695, 004696, 004697, 004698, 004699, 004700,
004701, 004702, 004703, 004704, 004705, 004706,
004707, 004708, 004709, 004710, 004711, 004712,
004713, 004714, 004715, 004716, 004717, 004718,
004719, 004720, 004721, 004722, 004723, 004724,
004725, 004726, 004727, 004728, 004729, 004730,
004731, 004732, 004733, 004734, 004735, 004736,
004737, 004738, 004739, 004740, 004741, 004742,
004743, 004744, 004745, 004746, 004747, 004748,
004749, 004750, 004751, 004752, 004753, 004754,
004755, 004756, 004757, 004758, 004759, 004760,
004761, 004762, 004763, 004764, 004765, 004766,
004767, 004768, 004770, 004771, 004772, 004773,
004774, 004775, 004776, 004777, 004778, 004779,
004780, 004781, 004782, 004783, 004784, 004785,
004786, 004787, 004788, 004789, 004790, 004791,
004792, 004793, 004794, 004795, 004796, 004797,
004798, 004799, 004800, 004801, 004802, 004803,
004804, 004805, 004806, 004807, 004808, 004809,
004810, 004811, 004812, 004813, 004814, 004815,
004816, 004817, 004818, 004819, 004820, 004821,
004822, 004823, 004824, 004825, 004826, 004827,
004828, 004829, 004830, 004831, 004833, 004834,
004836, 004837, 004900, 004901, 004902, 004903,
004904, 004905, 004906, 004907, 004908, 004909,
004910, 004911, 004912, 004913, 004914, 004915,
004920, 004921, 004922, 004924, 004926, 004929,
004930, 004931, 004932, 004933, 004934, 004935,
004936, 004937, 004938, 004939, 004940, 004941,
005001, 005002, 005003, 005004, 005005, 005006,
005007, 005008, 005009, 005010, 005011, 005012,
005013, 005014, 005015, 005016, 005017, 005018,
005019, 005020, 005021, 005022, 005023, 005024,
005025, 005026, 007001, 007002, 007003, 007004,
007005, 007006, 007007, 007008, 007009, 007010,
007011, 007012, 007013, 007014, 007015, 007016,
007017, 007018, 007019, 007020, 007021, 007022,
007023, 007024, 007025, 007026, 007027, 007028,
007029, 007030, 007031, 007032, 007033, 007034,
007035, 007036, 007037, 007038, 007039, 007040,
007041, 007042, 007043, 007044, 007045, 007046,
008001, 008004, 008005, 008009, 008010, 008011,
008012, 008013, 009001, 009002, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 041020, 041027, 041029,
041031, 043001, 043002, 043003, 043004, 043005,
043006 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Грохотно, ЕКАТТЕ
17957, общ и на Деви н, облас т Смол я н, к ъм
26.11.2008 г. с обща площ 16 571,341 дка;
4.8. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Гьоврен,
ЕКАТТЕ 18424, община Девин, област Смолян,
към 24.10.2008 г. с обща площ 29 555,793 дка;
4.9. имоти с номера 000224, 000225, 000226,
000231, 000232, 000233, 000236 – част (0,882 дка),
000237, 000241, 000280, 000284, 000291, 000347 – част
(434,844 дка), 000348, 000349, 000350, 000351,
000352 – част 1 (151,466 дка), 000352 – част 2
(27,908 дка), 000353, 000357, 000361, 000365, 000366,
000371, 000378, 000411, 000412, 000413, 000415,
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000416, 000417, 000418, 000419, 000420, 000421,
000422, 000423, 000424, 000425, 000426, 000428,
000429, 000430, 000431, 000432, 000433, 000434,
000435, 000436, 000437, 000438, 000439 – част
(217,845 дка), 000440, 000441, 000443, 000445, 000446,
000448, 000449, 000450, 000451 – част (2159,306 дка),
000452, 000453, 000454, 000459 – част (365,122 дка),
000460, 000461, 000462, 000463, 000464, 000465,
000479, 000484, 000485, 000486, 000487, 000488,
000492, 000493, 000494, 000495, 000496, 000498,
034014, 034263, 035001, 035002, 035003, 035004,
036001, 037001, 037002, 037003, 037004, 037005,
037006, 037007, 037008, 037009, 037010, 037011,
037012, 037013, 037014, 037015, 037016, 037017, 037018,
037019, 037020, 038001, 039001, 040001, 041001,
041002, 041003, 041004, 041005, 041006, 042001,
042002, 042003, 042004, 042005, 042006, 043001,
043002, 043003, 043004, 043005, 043006, 043007,
043008, 043009, 043010, 043011, 043012, 043014,
043015, 044001, 044002, 044003, 044004, 044005,
044006, 044007, 044008, 044009, 044010, 044011,
044012, 044013, 044014, 044015, 044016, 044017,
044018, 044019, 044020, 044021, 044022, 044023,
044024, 044025, 044026, 044027, 044028, 044029,
044030, 044031, 044032, 044033, 044034, 044035,
044036, 044037, 044038, 044039, 044040, 044041,
044042, 044043, 044044, 044046, 044047, 044048,
044049, 044050, 044051, 044052, 044053, 044054,
044055, 044056, 044057, 044058, 044059, 044060,
044061, 044064, 044065, 044066, 044067, 044068,
044069, 044070, 044071, 044072, 044073, 044074,
044075, 044076, 045001, 045002, 045003, 046001,
046002, 046003, 047001, 047002, 048001, 049001,
049002, 049003, 050002, 050003, 050004, 050005,
050006, 050007, 050008, 050009, 051001, 052001,
053001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006,
053007, 053008, 053009, 053010, 053011, 053012,
053013, 053014, 053015, 053016, 053017, 053018, 053019,
053020, 053021, 053022, 053023, 053024, 053025,
053027, 053028, 053029, 053030, 053031, 053032,
053033, 053034, 053035, 053036, 053037, 053038,
053039, 053040, 053041, 053042, 053043, 053044,
053045, 053046, 053047, 053049, 053051, 053052,
053053, 053054, 053055, 053056, 053057, 053058, 053059,
053060, 053061, 053062, 053063, 053064, 053065,
053066, 053067, 053068, 053069, 053070, 053071,
053072, 053073, 053074, 053075, 053076, 053077,
053078, 053079, 053080, 053081, 053082, 053083,
053084, 053085, 053086, 053087, 053088, 053089,
053090, 053091, 053092, 054001, 054002, 054003,
055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006,
056001, 056002, 057001, 058001, 059001, 059002,
059003, 059004, 059005, 059006, 059007, 059008,
059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059014, 059015,
059016, 059017, 059018, 059019, 059020, 059021, 059022,
059023, 059024, 059025, 059026, 059027, 059028,
059029, 059030, 059031, 059032, 059033, 059035,
059036, 059038, 059040, 059041, 059042, 059043,
059044, 059045, 059046, 059047, 059048, 059049,
059050, 059051, 059052, 059053, 059054, 059055,
059056, 059057, 059058, 059060, 059061, 059062,
059063, 059064, 059065, 059066, 059067, 059068,
059069, 059070, 059071, 059072, 059073, 059074,
059075, 059076, 059077, 059078, 059079, 059080,
059081, 059082, 059083, 059084, 059085, 059086,
059087, 059088, 059089, 059090, 059091, 059092,
059093, 059094, 059095, 059096, 059097, 059098,
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059099, 059100, 059101, 059102, 059103, 059104, 059105,
059106, 059107, 059108, 059109, 059110, 059111, 059112,
059113, 059114, 059115, 059116, 059117, 059118, 059119,
059120, 059121, 059122, 059152, 059153, 059154, 059155,
059156, 059157, 060001, 061001, 062001, 063001,
064002, 064003, 064004, 065001, 066001, 066002,
066003, 066004, 066005, 066006, 067001, 068001,
069001, 070001, 071001, 072001, 072002, 072003,
072004, 072005, 072006, 072007, 073001, 074001,
074002, 075001, 075002, 075003, 075004, 075005,
075006, 075007, 075008, 075009, 075010, 075011,
075012, 075013, 075014, 075015, 075016, 075017, 075018,
075019, 075020, 075021, 075022, 075023, 075024,
075025, 075026, 076002, 076003, 077001, 077002,
077003, 077004, 077005, 077006, 077007, 077008,
078001, 078002, 078003, 078004, 079001, 079002,
079003, 079004, 079005, 079006, 079007, 079008,
079009, 079010, 079011, 079012, 079013, 079014,
079015, 079016, 079017, 079018, 079019, 079020,
079021, 079022, 079023, 079024, 079025, 079026,
079027, 079028, 079029, 079030, 079031, 079032,
080001, 080002, 080003, 080004, 080005, 080006,
080007, 080008, 080009, 080010, 080011, 080012,
080013, 080014, 080015, 080016, 080017, 080018,
080019, 080020, 080021, 080022, 080023, 080024,
080025, 080026, 080027, 080028, 080029, 080032,
080033, 081001, 081002, 081003, 081004, 081005,
081006, 081007, 081009, 081010, 081011, 081012, 081013,
081014, 081016, 081017, 081025, 081026, 081027, 081028,
082001, 082002, 082003, 082004, 082008, 094001,
094002, 096001, 104001, 104002, 104003, 105001,
106001, 107001, 107002, 107003, 107004, 109001,
109002, 109003, 109004, 109005, 109006, 109007,
109008, 109009, 109010, 109011, 109012, 109013,
109014, 109015, 109016, 109017, 109018, 109019, 109020,
109021, 109022, 109023, 109024, 109025, 109026,
109027, 109028, 109029, 109030, 109031, 109032,
109033, 109034, 109035, 109036, 109037, 109038,
109039, 109040, 109041, 109042, 109043, 109044,
109045, 109046, 109047, 109048, 109049, 109050,
109051, 109052, 109053, 109054, 109055, 109056,
109057, 109058, 109059, 109060, 109061, 109062,
109063, 109064, 109065, 109066, 109067, 109068,
109069, 109070, 109071, 109072, 109073, 109074,
109075, 109076, 109077, 109078, 109079, 109080,
109081, 110001, 110002, 110003, 110004, 110005,
110006, 110007, 110008, 110009, 110010, 110011,
111001, 111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007,
111008, 111009, 111011, 111012, 111013, 112001, 112002,
112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008,
113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 114001,
114003, 114004, 114005, 114006, 114007, 114008,
114009, 114010, 114011, 114012, 114015, 114016, 114017,
114018, 114019, 114020, 114021, 114113, 115001, 115002,
115003, 115004, 115005, 116002, 116008, 117001,
117002, 118001, 119001, 119002, 119003, 119004,
119005, 119006, 119007, 119008, 119009, 119010,
119011, 119012, 119013, 119014, 119015, 119017, 120001,
120002, 120003, 120004, 120005, 120006, 120007,
120008, 120009, 120010, 120011, 120012, 120013,
120014, 120015, 120016, 120017, 120018, 120019,
120020, 120021, 120022, 120023, 120024, 120025,
120026, 120027, 120028, 120029, 120030, 120031,
121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006,
121007, 121008, 121009, 121010, 163004, 163005,
165001, 166042, 166043, 166044, 166045, 166046,
166047, 166048, 166049, 166050, 166051, 166052,
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166053, 186001, 194001, 196001, 197001, 197002,
197003, 197004, 197005, 197006, 197007, 198001,
198002, 198003, 198004, 198005, 198006, 198007,
198008, 198009, 198010, 198011, 199001, 199002,
199005, 199006, 199008, 199009, 199010, 199011,
201027, 201028, 201029, 201030, 201031, 201032, 201033,
201034, 201035, 201037, 201038, 201040, 201041, 201042,
201043, 201044, 201045, 201046, 201047, 201050, 201051,
201052, 201053, 201054, 201055, 201056, 201057, 201058,
201059, 201060, 201061, 201062, 201063, 201064,
201065, 201066, 201067, 201068, 201069, 201070,
201071, 201072, 201073, 201074, 201076, 201080,
201081, 201082, 201083, 201084, 201087, 201088,
201091, 201092, 201095, 201096, 201097, 201099,
201100, 201101, 201106, 201115, 201117, 201119, 201120,
204001, 205001, 206001, 206002, 206003, 207001,
207002, 207003, 207004, 208001, 209001, 210001,
211001, 212001, 213001, 213002, 213003, 213004,
213005, 213006, 213007, 213008, 213009, 214001,
214002, 214003, 214004, 214005, 214007, 214008,
214009, 214010, 214011, 215001, 216001, 216002, 216003,
216004, 216005, 216006, 216007, 216008, 216009,
216010, 216011, 216012, 216013, 216014, 216015, 216016,
216017, 216018, 217001, 217002, 217003, 218001, 219001,
219002, 220001, 220002, 220003, 220004, 220005,
220006, 220007, 220008, 220009, 220010, 220011,
220012, 220013, 220014, 220015, 220016, 220017,
220018, 220019, 220020, 220021, 220022, 220023,
220024, 220025, 220026, 220027, 220028, 220029,
221001, 222001, 222002, 222003, 222004, 222005,
222006, 222007, 222008, 222009, 222010, 222011,
222012, 223002, 223003, 223004, 223005, 223006,
224001, 224002, 224003, 225001, 225002, 225003,
225004, 225005, 226001, 226002, 226003, 226004,
226005, 226006, 226007, 226008, 226009, 226010,
226011, 226012, 226013, 226014, 226015, 226016,
226017, 226018, 226019, 226020, 226021, 226022,
226023, 226024, 226025, 226026, 226027, 226028,
226029, 226030, 226031, 226032, 226033, 226034,
226035, 226036, 226037, 226038, 226039, 226040,
226041, 226042, 226043, 227001, 227002, 227003,
227004, 227005, 227006, 227007, 227008, 227009,
227010, 227011, 227012, 227013, 227014, 227015, 227016,
227017, 227018, 228001, 228002, 228003, 229001,
230001, 230002, 231001, 232001, 233001, 233002,
233003, 234001, 234002, 234003, 234004, 234005,
234006, 234007, 234008, 234009, 234010, 234011,
234012, 234013, 235001, 236001, 237001, 237002,
237003, 237004, 237005, 237006, 238001, 239001,
239002, 240001, 240002, 241001, 241002, 241003,
241004, 241005, 241006, 241007, 241008, 241009,
241010, 241011, 241012, 241013, 241014, 241015, 241016,
241017, 241018, 241019, 241020, 241021, 241022, 241023,
241024, 241025, 241026, 241027, 241028, 241029, 241030,
241031, 241032, 241033, 241034, 241035, 241036, 241037,
242001, 242002, 243001, 243002, 243003, 243004,
244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006,
245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 246001,
246002, 247001, 248001, 248002, 248003, 248004,
248005, 248006, 248007, 248008, 248009, 248010,
249001, 249002, 249003, 249004, 249005, 249006,
249007, 249008, 249009, 249010, 249011, 249012,
249013, 249014, 249015, 249016, 249017, 249018,
250001, 250002, 250003, 251001, 251002, 251003,
251004, 251005, 251006, 251007, 251008, 251009, 251010,
251011, 251012, 251013, 251014, 252001, 252002, 252003,
252004, 252005, 252006, 252007, 252008, 252009,
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252010, 252011, 252012, 253001, 253002, 253003,
253004, 253005, 253006, 253007, 253008, 253009,
253010, 253011, 253012, 253013, 253014, 253015, 253016,
253017, 253018, 253019, 253020, 253021, 253022,
253023, 253024, 253025, 253026, 254001, 254002,
255001, 255002, 255003, 255004, 256001, 257001,
257002, 257003, 258001, 258002, 258003, 258004,
258005, 258006, 258007, 258008, 258009, 258010,
258011, 258012, 258013, 258014, 258015, 258016,
258017, 258018, 258019, 258020, 259001, 259002,
259003, 259004, 259005, 259006, 259007, 259008,
259009, 259010, 259011, 259012, 260001, 261001,
261002, 261003, 261004, 261005, 261006, 261007,
261008, 261009, 262002, 262003, 262004, 262005,
262006, 262007, 262008, 262009, 262010, 262011,
262012, 262013, 262014, 262015, 263001, 263002,
263003, 263004, 263005, 263006, 263007, 263008,
263009, 263010, 263011, 263012, 263013, 263014,
263015, 263016, 263017, 263018, 263019, 263020,
263021, 263022, 263023, 263024, 263025, 263026,
263027, 263028, 263029, 264001, 264002, 264003,
264004, 264005, 264006, 264007, 265001, 265002,
265003, 265004, 265005, 266001, 266002, 266003,
267001, 267002, 268001, 268002, 268003, 269001,
269002, 270001, 270002, 270003, 270004, 270006,
271001, 271002, 271003, 271004, 271005, 271006,
271007, 271008, 271009, 271010, 271011, 271012, 272001,
272002, 272003, 273001, 273002, 273003, 273004,
273005, 273006, 273007, 273008, 273009, 274001,
274002, 274003, 274004, 274005, 274006, 274007,
274008, 274009, 274010, 274011, 274012, 274013, 274014,
274015, 274016, 274017, 274018, 274019, 274020, 274021,
274022, 274023, 274024, 274025, 274026, 274027,
274028, 274029, 274030, 274031, 274032, 274033,
274034, 274035, 274036, 274037, 274038, 274039,
274040, 274041, 274042, 274043, 274044, 274045,
274046, 274047, 274048, 274049, 274050, 274051,
274052, 274053, 274054, 274055, 274056, 274057, 274058,
274059, 274060, 274061, 274062, 274063, 274064,
274065, 274066, 274067, 274068, 274069, 274070,
274071, 274072, 274073, 274074, 274075, 274076,
274077, 274078, 274079, 274080, 274081, 274082,
274084, 274085, 274086, 274087, 274088, 274089,
274090, 274091, 274092, 274093, 274094, 274095,
274096, 274097, 274098, 274099, 274100, 274101, 274102,
274103, 274104, 274105, 274106, 274107, 274108, 274109,
274110, 274111, 274112, 274113, 274114, 274115, 274116,
274117, 274118, 274119, 274120, 274121, 274122, 274123,
274124, 274125, 274126, 274127, 274128, 274129, 274130,
274131, 274132, 274133, 274134, 274135, 274136, 274137,
274138, 274139, 274140, 274141, 274142, 274143, 274144,
274145, 274146, 274147, 274148, 274149, 274150, 274151,
274152, 274153, 274154, 274155, 274156, 274157, 274158,
274159, 274160, 274161, 274162, 274163, 274164, 274165,
274166, 274167, 274168, 274169, 274170, 274171, 274172,
274173, 274174, 274175, 274176, 274177, 274178, 274179,
274180, 274181, 274182, 274183, 274184, 274185, 274186,
274187, 274188, 274189, 274190, 274191, 274192, 274193,
274194, 274195, 274196, 274197, 274198, 274199, 274200,
274201, 274202, 274203, 274204, 274205, 274206, 274207,
274208, 274209, 274210, 274211, 274212, 274213, 274214,
274215, 274216, 274217, 274218, 274219, 274220, 274221,
274222, 274223, 274224, 274225, 274226, 274227, 274228,
274229, 274230, 274231, 274232, 274233, 274234, 274235,
274236, 274237, 274238, 274239, 274240, 274241, 274242,
274243, 274244, 274245, 274246, 274247, 274248, 274249,
274250, 274251, 274252, 274253, 274254, 274255, 274256,
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274257, 274258, 274259, 274260, 274261, 274262, 274263,
274264, 274265, 274266, 274267, 274268, 274269, 274270,
274271, 274272, 274273, 274274, 274275, 274276, 274277,
274278, 274279, 274280, 274281, 274282, 274283, 274284,
274285, 274286, 275001, 276001, 277001, 278001,
278002, 278003, 278004, 278005, 278006, 278008,
278009, 278010, 278012, 278013, 278014, 278015,
278016, 278017, 278018, 278019, 278020, 278021, 278022,
278024, 278025, 278026, 278027, 278028, 278029,
278030, 278031, 278032, 278033, 278034, 278035,
278036, 278037, 278038, 278039, 278040, 278041,
278042, 278043, 278044, 278045, 278046, 278047,
278048, 278049, 278050, 278051, 278052, 278053,
278054, 278055, 278056, 278057, 278058, 278059,
278060, 278061, 278062, 278063, 278064, 278065,
278066, 278067, 278068, 278069, 278070, 278071,
278072, 278073, 278074, 278075, 279001, 280001,
281001, 282001, 282002, 283003, 284001, 284002,
303001, 303002, 303003, 303004, 303005, 303006,
304002, 304003, 304004, 304005, 304006, 304007,
304008, 304009, 304010, 304013, 304014, 304016,
304017, 304018, 304019, 304020, 304021, 304022,
304024, 304025, 304027, 304029, 304031, 304032,
304033, 304034, 304036, 305001, 305002, 305006,
305007, 305008, 305013, 305014, 305017, 305018,
306001, 306002, 306003, 306004, 306005, 306006,
306007, 307001, 307002, 307003, 307004, 308001,
308002, 308003, 308004, 308005, 309001, 309002,
310001, 310002, 311001, 311002, 311003, 311004, 311005,
311006, 311007, 311008, 311009, 311010, 311011, 311012,
311013, 311014, 311015, 311016, 312001, 312002, 312003,
312004, 312005, 312006, 312007, 312008, 312009,
312010, 312011, 312012, 312013, 312014, 312015, 312016,
312017, 312018, 312019, 312020, 312021, 312022, 312023,
313001, 314001, 315001, 315002, 316001, 316002,
317001, 317002, 318001, 318002, 318003, 318004,
319001, 319002, 319003, 319004, 319005, 319006,
319007, 319008, 319009, 319011, 319012, 319013, 319014,
319015, 319016, 319018, 319019, 319020, 320001, 320002,
321001, 321002, 321003, 321004, 321005, 321006, 321007,
321008, 321009, 321010, 321011, 321012, 321013, 321014,
321015, 321016, 321017, 321018, 500281, 500282, 500285,
500287 – част (0,322 дка), 500289, 500292, 500293,
500294, 500295, 500296, 500297, 500298, 500299,
500300, 500301, 500302, 500303, 500304, 500305,
500306, 500307, 500308, 500309, 500310, 500311,
500312, 500313, 500314, 500315, 500316, 500317, 500318,
500319, 500320, 500321, 500322, 500323, 500324,
500325, 500326, 500327, 500328, 500329, 500330,
500331, 500332, 500333, 500334, 500335, 500336,
500337, 500338, 500339, 500340, 500341, 500342,
50 0343, 50 034 4, 50 0350 – час т (22 4,125 д к а),
5 0 0 352 – ч а с т (21 5, 8 01 д к а), 5 0 0 353 – ч а с т
(2 8 0 ,171 д к а), 50 0359 – ч ас т (10 8 8 ,0 0 6 д к а),
500361 – част (29,559 дка), 500363, 500364, 500368,
500369, 500370, 500371, 500373, 500374, 500375,
500376, 500377, 500380, 500381, 500382, 500383,
500384, 500385, 500386, 500387, 500388, 500389,
500390, 500391, 500392, 500393, 500394, 500395,
500396, 500397, 500398, 500399, 500400, 500401,
500402, 500403, 500404, 500405, 500406, 500407,
500408, 500412, 500413, 500414, 500415, 500416,
500417, 500418, 500419, 500420, 500421, 500422,
500425, 500426, 500427, 500428, 500429, 500430,
500431, 500432, 500434 – част (11,290 дка), 500436,
500437, 500438, 500440, 500447, 500448, 500449,
500450, 500451, 500500, 500501, 500504, 500506,
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500507, 500508, 500509, 500510, 500511, 500513,
500515, 500516, 500517, 500518, 500526, 500527, 500528,
500529, 500530, 500531, 500532, 500533, 500535,
500536, 500537 – част (595,047 дка), 500538, 500539,
500541, 500542, 500543, 500546, 500547, 500556,
500557, 500558, 500560, 500562, 500564, 500566,
500571, 500583, 500584, 500587 – част (69,653 дка),
500588, 500590, 500591, 500592, 500593, 500595,
500596, 500598, 500599, 500600, 500601, 500602,
500603, 500604 – част (85,787 дка), 500605, 500606,
500607, 500608, 500609, 500610, 500611, 500613,
500614, 500615, 500616, 500630, 500631, 500632,
500633, 500634, 500636, 500637, 500640 – част
(6,631 дка), 503001 – част (22,133 дка), 503002,
503003, 503004, 503005, 503006, 504001, 505001,
514001, 515002, 516002, 516004, 516005, 516006,
517001, 518001, 518002, 519001, 519002, 520001,
521001, 521002, 521003, 521004, 521005, 521006, 521007,
521008, 521009, 521010, 521011, 521012, 521013, 521014,
521015, 521016, 521017, 534001, 536001, 536002, 536004,
536005, 537001, 537002, 538001, 538002, 538005,
538006, 538009, 538010, 538011, 538012, 538014,
539002, 539003, 539004, 539005, 539006, 539007,
540001, 540002, 540003, 540004, 540005, 540006,
540007, 541001, 541002, 541003, 541004, 542003,
542004, 542007, 542015, 542016, 542018, 542019,
542020, 542023, 542024, 542028, 542029, 543001,
543002, 543003, 543004, 543008, 543010, 543013,
543014, 543016, 543017, 543018, 543019, 543020, 543021,
543022, 543024, 543026, 543028, 543029, 543030,
543031, 543033, 543036, 543037, 543038, 543039,
543040, 543041, 543042, 543044, 543048, 543049,
543050, 543051, 543052, 544001, 545001, 546001,
547001, 547002, 547003, 548001, 548002, 548003,
549001, 550001, 551001, 551002, 551003, 551004, 551005,
551006, 551007, 552001, 553001, 554001, 554002,
554003, 554004, 554005, 554006, 554007, 554008,
554009, 554010, 554011, 554012, 555001, 555002,
555003, 555004, 555005, 555006, 555007, 555008,
555009, 555010, 555011, 555012, 555013, 555014, 555015,
555016, 555017, 555018, 556001, 557001, 558001, 558002,
558003, 558004, 558005, 558006, 558007, 558008,
558009, 558010, 558011, 558012, 558013, 558014, 558015,
558016, 558017, 558018, 558019, 558020, 558021, 558022,
558023, 558024, 558025, 558026, 558027, 558028,
558029, 558030, 558031, 558032, 558033, 558034,
558035, 558036, 558037, 558038, 558039, 558040,
558041, 558042, 558043, 558044, 558045, 558046,
559001, 559002, 559003, 559004, 559005, 559006,
559007, 559008, 559009, 559010, 559011, 559012, 559013,
559014, 559015, 559016, 559017, 559018, 559019, 559020,
559021, 559022, 559023, 559024, 559025, 559026,
559027, 559028, 559029, 559030, 559031, 559032, 559033,
559034, 559035, 559036, 559037, 559038, 559039, 559040,
559041, 559042, 559043, 559044, 559045, 559046,
559047, 559048, 559049, 559050, 559051, 559052, 559053,
559054, 559055, 559056, 559057, 559058, 559059, 559060,
559061, 559062, 559063, 559064, 559065, 559066,
559067, 559068, 559069, 559070, 559071, 559072,
560001, 560002, 561001, 561002, 561003, 561004,
561005, 561006, 561007, 561008, 561009, 562001, 562002,
562003, 563001, 563002, 563003, 563004, 563005,
563006, 563007, 563008, 563009, 563010, 563011,
563012, 563013, 563014, 564001, 565001, 567001,
567002, 567003, 567004, 567005, 567006, 568001,
568002, 568003, 568004, 568005, 568006, 568007,
568008, 568009, 568010, 568011, 568012, 568013,
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568014, 568015, 569001, 570001, 571001, 572001,
573001, 573002, 573003, 574001, 574002, 574003,
575001, 575002, 575003, 575004, 575005, 575006,
575007, 575008, 575009, 575010, 576001, 576002,
576003, 577001, 577002, 577003, 577004, 577005,
577006, 577007, 577008, 577009, 578001, 579001,
579002, 579003, 579004, 579005, 579006, 579007,
579008, 580001, 580002, 581001, 582001, 583001,
584001, 584002, 585001, 585002, 585003, 585004,
585005, 585006, 585007, 585008, 585009, 585010,
585011, 585012, 585013, 586001, 586002, 586003,
587001, 587002, 587003, 587004, 587005, 587006,
587007, 588001, 588002, 588003, 589001, 589002,
589003, 589004, 589005, 589006, 589007, 589008,
589009, 589010, 589011, 589012, 589013, 589014,
589015, 589016, 589017, 589018, 589019, 589020, 589021,
589022, 589023, 589024, 589025, 589026, 589027,
589028, 589029, 589030, 590001, 590002, 591001,
591002, 591003, 591004, 591005, 591006, 591007,
591008, 591009, 591010, 591011, 591012, 591013, 592001,
592002, 592003, 592004, 592005, 592006, 592007,
592008, 592009, 592010, 593001, 593002, 594001,
595001, 595002, 596001, 596002, 596003, 596004,
596005, 596006, 596007, 596008, 596009, 596010,
596011, 596012, 596013, 596014, 596015, 596016, 596017,
597001, 597002, 597003, 597004, 597005, 597006,
597007, 597008, 597009, 597010, 597011, 597012,
597013, 597014, 597015, 597016, 597017, 597018, 597019,
597020, 597021, 597022, 597023, 597024, 597025,
597026, 597027, 597028, 597029, 597030, 597031,
597032, 597033, 597034, 597035, 597036, 597037,
597038, 597039, 597040, 597041, 597042, 597043,
597044, 597045, 597046, 597047, 597048, 597049,
597050, 597051, 597052, 597053, 597054, 597055,
597056, 597057, 597058, 597059, 598001, 598002,
598003, 598004, 598005, 598006, 598007, 598008,
598009, 598010, 598011, 598012, 598013, 598014, 598015,
598016, 598017, 598018, 598019, 598020, 598021, 598022,
598023, 598024, 598025, 598026, 598027, 598028,
598029, 598030, 598031, 598032, 598033, 598034,
598035, 598036, 598037, 598038, 598039, 598040,
598041, 598042, 598043, 598044, 598045, 598046,
598047, 598048, 598049, 598050, 598051, 598052,
598053, 599001, 600001, 601001, 602001, 603001,
604001, 604002, 604015, 604016, 604017, 605001,
605002, 605003, 605004, 605005, 605006, 605007,
605008, 605009, 605010, 605011, 605012, 605013,
605014, 605016, 605017, 605018, 605019, 605020, 605021,
605022, 605023, 605024, 605026, 605027, 605028,
605029, 605030, 606001, 606003, 606004, 606005,
606006, 606007, 606008, 606009, 606010, 606011,
606012, 606013, 606014, 606015, 606016, 607002,
607003, 607004, 607005, 607006, 607007, 607008,
607009, 607010, 607011, 607012, 607022, 607023,
608001, 608002, 608003, 608004, 608005, 608006,
608007, 608008, 608009, 608010, 608011, 608012,
608013, 608014, 608015, 608016, 608017, 608018,
608019, 608020, 608021, 608022, 608023, 608024,
608025, 608026, 608027, 608028, 608029, 608030,
608031, 608032, 608033, 608034, 608035, 608036,
608037, 608038, 608039, 608040, 608041, 608042,
608043, 608044, 608045, 608046, 608047, 608048,
608049, 608050, 608051, 608052, 608053, 608054,
608055, 608056, 608057, 608058, 608059, 608060,
609004, 609005, 609006, 609007, 609008, 609010,
609011, 609013 – част (44,116 дка), 609014, 609015,
609016, 609017, 610001, 610002, 610003, 610005,
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610006, 610007, 610008, 610009, 610010, 611002,
611003, 611004, 613001, 613002, 613003, 613004,
613005, 613006, 613007, 613008, 613009, 613021,
613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027,
613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613034, 613035,
613036, 613037, 613038, 613039, 613040, 613041, 613042,
613043, 613044, 613045, 613046, 613047, 613048,
613049, 613050, 613051, 613052, 613053, 613054, 613055,
613056, 613057, 613058, 613059, 613060, 613061, 613062,
613063, 613064, 613065, 613066, 613067, 613068,
613069, 613070, 613071, 613072, 613073, 613074, 613075,
613076, 613077, 613078, 613079, 613080, 613081, 613082,
613083, 613084, 613085, 613086, 613087, 613088,
613089, 613090, 613091, 613092, 613093, 613094,
613095, 613096, 613097, 613098, 613099, 613100, 613101,
613102, 613103, 613104, 613105, 613106, 613107, 613108,
613109, 613110, 613111, 613112, 613113, 613114, 613115,
613116, 613117, 613118, 613119, 613120, 613121, 613122,
613123, 613124, 613125, 613126, 613127, 613128, 613129,
613130, 613132, 613133, 613134, 613135, 613136, 613137,
613138, 613139, 613140, 613141, 613142, 613143, 613144,
613145, 613146, 613147, 613148, 613149, 613150, 613151,
613152, 613153, 613154, 613155, 613156, 613157, 613158,
613159, 613160, 613161, 613162, 613163, 613164, 613165,
613166, 613167, 613168, 613169, 613170, 613171, 613172,
613173, 613174, 613175, 613176, 613177, 613178, 613179,
613183, 613184, 613185, 613186, 613187, 614001, 614002,
614003, 614004, 614005, 614006, 614007, 614008, 614009,
614010, 614011, 614012, 614013, 614014, 615001, 615002,
615003, 616001, 617001, 617002, 617004, 618001, 618002,
618003, 618004, 618005, 618006, 618007, 618008,
618009, 618010, 618011, 618012, 618013, 618014, 618015,
618016, 618017, 618018, 618019, 618020, 618021, 618022,
618023, 618024, 618025, 618026, 618027, 618028, 618029,
618030, 618031, 618032, 618033, 618034, 618035, 618036,
618037, 618038, 618039, 618040, 618041, 619001, 619002,
619003, 619004, 619005, 619006, 619007, 620001,
621001, 622001, 623001, 624001, 624002, 624003,
625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625006,
625007, 625008, 625009, 625010, 625011, 625012,
625013, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018, 625019,
625020, 625021, 626001, 626002, 626003, 627001,
627002, 628001, 629001, 630001, 631001, 631002,
631003, 631004, 632001, 632002, 632003, 633001,
633002, 633003, 634001, 634002, 635001, 635002,
635003, 635004, 635005, 636001, 636002, 637001,
637002, 637003, 637004, 638001, 639001, 640001,
640002, 640003, 640004, 640005, 640006, 641001,
641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 642001,
643001, 644001, 644004, 645001, 645002, 645003,
645004, 645005, 645006, 645007, 645008, 645009,
645010, 645011, 645012, 645013, 645014, 645015, 645016,
645017, 645018, 645019, 645020, 645021, 645022,
645023, 645024, 645025, 645026, 646001, 646002,
646003, 647001, 648001, 648002, 648003, 648004,
648005, 648006, 648007, 648008, 648009, 648010,
648011, 648012, 648013, 648014, 648015, 648016,
648017, 648018, 648019, 648020, 648021, 648022,
648023, 648024, 648025, 648026, 648027, 648028,
648029, 648030, 648031, 648032, 648033, 648034,
648035, 648036, 648037, 648038, 648039, 648040,
648041, 648042, 648043, 648044, 648045, 648046,
648047, 648048, 648049, 648050, 648051, 648052,
649001, 650001, 650002, 650003, 650004, 650005,
650006, 650007, 650008, 650009, 650010, 650011,
650012, 650013, 650014, 650015, 650016, 650017,
650018, 650019, 650020, 650021, 650022, 650023,
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650024, 650025, 650026, 650027, 651001, 651002,
651003, 651004, 651005, 651006, 651007, 651008, 651009,
651010, 651011, 651012, 651013, 651014, 651015, 651016,
651017, 651018, 651019, 651020, 651021, 651022, 651023,
651024, 651025, 651026, 651027, 651028, 651029, 651030,
651031, 651032, 651033, 651034, 651035, 651036, 651037,
652001, 652002, 652003, 652004, 652005, 652006,
652007, 652008, 652009, 652010, 652011, 652012,
652013, 652014, 652015, 652016, 652017, 652018, 652019,
652020, 652021, 652022, 652023, 652024, 652025,
652026, 652027, 652028, 652029, 652030, 652032,
652033, 652034, 652035, 652036, 652037, 652038,
652039, 652040, 652041, 652042, 652043, 652044,
652045, 652046, 653001, 653002, 654001, 654002,
654003, 654004, 654005, 654006, 654007, 654008,
654009, 654010, 654011, 654012, 654013, 654014,
654015, 654016, 654017, 654018, 654019, 655001, 655002,
656001, 656002, 656003, 656004, 656005, 656006,
656007, 656008, 656009, 656010, 656011, 656012,
656013, 656014, 656015, 656016, 657001, 657002,
657003, 657004, 658001, 658002, 658003, 659001,
659002, 659003, 660001, 660002, 660003, 661001,
661002, 661003, 661004, 661005, 661006, 661007,
661008, 661009, 661010, 661011, 661012, 661013, 661014,
661015, 661016, 661017, 661018, 661019, 661020, 661021,
661022, 661023, 661024, 661025, 661026, 661027, 661028,
661029, 661030, 661031, 661032, 661033, 662001, 662002,
663001, 663002, 663003, 663004, 663005, 663006,
664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006,
665001, 666001, 666002, 667001, 667002, 667003,
667004, 667005, 668001, 668002, 669001, 669002,
669003, 670001, 670002, 670003, 670004, 670005,
670006, 670007, 670008, 671001, 671002, 671003,
671004, 672001, 672002, 672003, 672004, 672005,
672006, 672007, 672008, 672009, 672010, 672011,
672012, 672013, 672014, 672015, 672016, 672017, 672018,
672019, 672020, 672021, 672022, 673001, 673002,
673003, 674001, 674002, 674003, 674004, 674005,
674006, 674007, 674008, 674009, 674010, 674011, 674012,
674013, 675001, 675002, 675003, 675004, 675005,
675006, 675007, 675008, 675009, 675010, 675011, 675012,
675013, 675014, 675015, 675016, 675017, 675018, 675019,
675020, 675021, 675022, 675023, 675024, 675025,
675026, 675027, 675028, 675029, 675030, 675031, 675032,
675033, 675034, 675035, 675036, 675037, 675038, 675039,
675040, 675041, 676001, 677001, 677002, 677003,
677004, 677005, 677006, 677007, 677008, 677009,
677010, 677011, 677012, 677013, 677014, 677015, 677016,
677017, 677018, 677019, 677020, 677021, 677022, 678001,
678002, 678003, 678004, 678005, 678006, 678007,
678008, 678009, 678010, 678011, 678012, 678013,
678014, 678015, 678016, 678017, 678018, 678019, 679001,
680001, 681001, 681002, 681003, 681004, 681005,
681006, 681007, 681008, 681009, 681010, 681011, 681012,
681013, 681014, 681015, 681016, 681017, 681018, 681019,
681020, 681021, 681022, 681023, 681024, 681025,
681026, 681027, 681028, 681029, 681030, 681031, 681032,
682001, 683001, 683002, 683003, 683004, 683005,
683006, 683007, 683008, 683009, 683010, 683011,
683012, 683013, 683014, 683015, 683016, 683017,
683018, 683019, 683020, 683021, 683022, 683023,
683024, 683025, 683026, 683027, 683028, 683029,
683030, 683031, 684001, 684002, 684003, 684004,
684005, 685001, 686001, 687001, 687002, 687003,
687004, 688001, 688002, 688003, 688004, 688005,
689001, 690001, 690002, 690003, 690004, 691001,
691002, 691003, 691004, 691005, 691006, 691007,
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691008, 691009, 691010, 691011, 691012, 691013, 691014,
691015, 691016, 691017, 691018, 691019, 691020, 691021,
691022, 691023, 691024, 691025, 691026, 691027, 691028,
691029, 691030, 692001, 692002, 692003, 692004,
692005, 692006, 692007, 692008, 693001, 693002,
693003, 693004, 693005, 693006, 693007, 693008,
694001, 694002, 694003, 694004, 694005, 695001,
695002, 695003, 695004, 695005, 695006, 695007,
695008, 695009, 695010, 695011, 695012, 695013,
695014, 695015, 695016, 695017, 695018, 695019, 695020,
695021, 700001, 700002, 700003, 700004, 700005,
700006, 700007, 700008, 700009, 701001, 701002,
701003, 701004, 701005, 701006, 701007, 701008,
701009, 701010, 701011, 701012, 701013, 701014, 701015,
701017, 702001, 703001, 703002, 703003 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, община
Девин, област Смолян, към 27.11.2008 г., с обща
площ 55 844,952 дка;
4.10. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Кестен,
ЕКАТТЕ 36796, община Девин, област Смолян,
към 24.10.2008 г., с обща площ 26 906,723 дка;
4.11. имоти с номера 000102, 000110, 018088 – част
(55,875 дка), 018091, 018092, 018264, 018265, 018266,
018267, 018268, 018269, 018270, 018271, 018272, 018273,
018274, 018495, 018496, 018497, 018511 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Лясково, ЕКАТТЕ 44848, община
Девин, област Смолян, към 26.11.2008 г., с обща
площ 151,702 дка;
4.12. имоти с номера, 004001 – част (667,026 дка),
004002, 004003, 004004, 004005, 004006, 004007,
004009, 004010, 004011, 004012, 004013, 004014,
004015, 004016, 004017, 004018, 004019, 004020,
004021, 004022, 004023, 004024, 004025, 004026,
004034, 004035, 005037, 005038, 005039, 005040,
005041, 005043, 005044, 005045, 005046, 005047,
005048, 005049, 005050, 005051, 005052, 005053,
005054, 005055, 005056, 005057, 005058, 005059,
005060, 005061, 005062, 005063, 005064, 005065,
005066, 005067, 005068, 005069, 005070, 005071,
005072, 005073, 005074, 005075, 005076, 005077,
005078, 005079, 005080, 005081, 005082, 005083,
005084, 005085, 005086, 005087, 005088, 005089,
005090, 005091, 005092, 005093, 005094, 005095,
005096, 005097, 005098, 005099, 005100, 005101,
005102, 005103, 005104, 005105, 005106, 005107, 005108,
005109, 005110, 005111, 005112, 005113, 005114, 005115,
005116, 005117, 005118, 005119, 005120, 005121, 005122,
005123, 005124, 005125, 005126, 005127, 005128, 005129,
005130, 005131, 005132, 005133, 005134, 005135, 005136,
005138, 005140, 005147, 005148, 005149, 005153, 005154,
005155, 005156, 005157, 005158, 005159, 005160, 005161,
005163, 005164, 005165, 005166, 005167, 005168, 005169,
005170, 005171, 005172, 005173, 005174, 005175, 005176,
005177, 005178, 005179, 005180, 005181, 005187, 005188,
005189, 005190, 005191, 005192, 005193, 005194, 005195,
005196, 005197, 005200, 005272 – част (6,188 дка),
005274 – част (166,937 дка), 005280, 005288, 005295,
005298, 005339, 005374, 005375, 005442, 006001,
006002, 006003, 006004, 006005, 006006, 006007,
006008, 006009, 006010, 006011, 006012, 006013,
006014, 006015, 006016, 006017, 006018, 006019,
006020, 006021, 006022, 006023, 006024, 006025,
006026, 006027, 006028, 006029, 006030, 006031,
006032, 006033, 006034, 006035, 006036, 006037,
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006038, 006039, 006040, 006041, 006042, 006043,
006044, 006045, 006047, 006048, 006049, 006050,
006051, 006052, 006053, 006054, 006055, 006056,
006057, 006058, 006059, 006060, 006061, 006062,
006063, 006064, 006065, 006066, 006067, 006068,
006069, 006070, 006071, 006072, 006073, 006074,
006075, 006076, 006077, 006078, 006079, 006080,
006081, 006082, 006083, 006084, 006085, 006086,
006087, 006088, 006089, 006090, 006091, 006092,
006093, 006096, 006097, 006098, 006101, 006102,
006103, 006104, 006105, 006106, 006107, 006108,
006109, 006161 – част (574,184 дка), 006167 – част
(6,167 дка), 006168, 014424, 019310, 019311, 019724,
019783 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Стоманево, ЕКАТТЕ 69465, община Девин, област Смолян, към
26.11.2008 г., с обща площ 3860,003 дка;
4.13. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Триград,
ЕКАТТЕ 73105, община Девин, област Смолян,
към 24.10.2008 г., с обща площ 77 275,296 дка;
4.14. имоти с номера 006459, 006460, 006461,
006462, 006463, 006464, 006465, 006466, 006467,
006474, 006482, 006483, 006484, 006485, 006486,
006488, 006492, 006500 – част (1,230 дка), 006600,
006653 – част (71,441 дка), 006655, 007044 – част
(17,078 дка), 007223 – част (87,523 дка), 009304 – част
(13,274 дка), 009468, 009470, 009471, 009483, 009486,
009487, 009488, 009492, 009493, 009494, 009495,
009496, 009498, 009499, 009500 – част (45,961 дка),
009501, 009502, 009512, 009513, 009514, 009515,
009518, 009531, 009532, 009533, 009537, 010188, 010189,
010190, 010191, 010192, 010193, 010194, 010196, 010197,
010198, 010199, 01020 0, 010248, 010351 – част
(1,712 дка), 010352, 010353, 010354, 010355, 010358,
010359, 010360, 010361, 010362, 010363, 010364, 010365,
010366, 010367, 010368, 010369, 010370, 010371, 010372,
010373, 010374, 010375, 010376, 010378, 010381, 010393,
010394, 010395, 010403, 010405, 010410, 010412, 010413,
010414, 010415, 010416, 010417, 010418, 010419, 010421,
010422, 010424, 010433, 010439, 01050 0 – част
(3,998 дка), 010502, 010503, 010504, 010505, 010506,
013234, 013235, 013236, 013524 – част (0,099 дка),
014021, 014022, 014023, 014024, 014025, 014026, 014027,
014028, 014029, 014046, 014050, 014051, 014052, 014053,
014054, 014055, 014056, 014057, 014058, 014059, 014060,
014061, 014062, 014063, 014064, 014065, 014066, 014067,
014068, 014070, 014071, 014072, 014073, 014074, 014075,
014076, 014077, 014078, 014079, 014080, 014081, 014082,
014084, 014085, 014086, 014087, 014088, 014089, 014090,
014092, 014093, 014094, 014095, 014096, 014097, 014098,
014099, 014100, 014101, 014102, 014103, 014104, 014105,
014106, 014107, 014108, 014109, 014110, 014111, 014112,
014113, 014114, 014115, 014116, 014117, 014118, 014119,
014120, 014121, 014122, 014123, 014124, 014125, 014126,
014127, 014128, 014129, 014130, 014131, 014132, 014133,
014134, 014135, 014136, 014137, 014138, 014139, 014140,
014141, 014142, 014143, 014144, 014145, 014146, 014147,
014148, 014150, 014151, 014152, 014153, 014154, 014155,
014156, 014157, 014158, 014159, 014160, 014161, 014162,
014163, 014164, 014165, 014166, 014167, 014168, 014169,
014170, 014171, 014172, 014173, 014174, 014175, 014176,
014177, 014178, 014179, 014180, 014181, 014182, 014183,
014184, 014185, 014186, 014187, 014188, 014189, 014190,
014191, 014192, 014193, 014194, 014195, 014196, 014197,
014198, 014199, 014200, 014201, 014202, 014203, 014204,
014205, 014206, 014207, 014208, 014209, 014210, 014211,
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014212, 014213, 014214, 014215, 014216, 014217, 014218,
014219, 014220, 014221, 014222, 014223, 014224, 014225,
014226, 014227, 014228, 014229, 014230, 014231, 014232,
014233, 014234, 014235, 014236, 014237, 014238, 014239,
014240, 014241, 014242, 014243, 014244, 014245, 014246,
014247, 014248, 014249, 014250, 014251, 014252, 014253,
014254, 014255, 014256, 014257, 014258, 014259, 014260,
014261, 014262, 014263, 014264, 014265, 014266, 014267,
014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274,
014275, 014276, 014277, 014278, 014279, 014280, 014281,
014282, 014283, 014284, 014285, 014286, 014287, 014288,
014289, 014290, 014291, 014292, 014293, 014294, 014295,
014296, 014297, 014298, 014299, 014300, 014301, 014302,
014303, 014304, 014305, 014306, 014307, 014308, 014309,
014310, 014311, 014331, 014332, 014333, 014334, 014335,
014336, 014337, 014338, 014339, 014340, 014341, 014342,
014343, 014344, 014345, 014346, 014347, 014348, 014349,
014350, 014351, 014352, 014353, 014354, 014355, 014356,
014357, 014358, 014359, 014360, 014361, 014362, 014363,
014364, 014365, 014366, 014367, 014368, 014369, 014370,
014371, 014372, 014373, 014374, 014375, 014376, 014378,
014379, 014380, 014381, 014383, 014384, 014385, 014386,
014387, 014388, 014389, 014390, 014391, 014392, 014393,
014394, 014395, 014396, 014397, 014398, 014399, 014400,
014401, 014402, 014403, 014404, 014405, 014406,
014407, 014408, 014409, 014412 – част (2,442 дка),
014413, 014414, 014415, 014416, 014417, 014418, 014419,
014420, 014421, 014422, 014423, 014424, 014425, 014426,
014427, 014428, 014429, 014430, 014431, 014432, 014433,
014434, 014435, 014436, 014437, 014438, 014439, 014440,
014441, 014442, 014443, 014444, 014445, 014446, 014447,
014448, 014449, 014450, 014451, 014452, 014453, 014454,
014455, 014456, 014457, 014458, 014459, 014460, 014461,
014462, 014463, 014464, 014465, 014466, 014467, 014468,
014469, 014471, 014472, 014473, 014474, 014475, 014476,
014477, 014478, 014479, 014480, 014481, 014482, 014483,
014484, 014485, 014486, 014487 – част (0,353 дка),
014488, 014489, 014490, 014491, 014492, 014493, 014494,
014495, 014496, 014497, 014498, 014499, 014500, 014501,
014502, 014503, 014504, 014505, 014506, 014507, 014508,
014509, 014510, 014511, 014512, 014513, 014514, 014515,
014516, 014517, 014518, 014519, 014520, 014521, 014522,
014523, 014524, 014525, 014526, 014527, 014528, 014529,
014530, 014531, 014535, 014539, 014540, 014541, 014542,
014543, 014560, 014561, 015018, 015019, 015020, 015021,
015022, 015023, 015024, 015025, 015026, 015027,
015028, 015029, 015030, 015031, 015038, 015039,
015040, 015041, 015043, 015224, 015328, 015329, 015330,
015331, 015332, 015333, 015334, 015335, 015336, 015337,
015338, 015339, 015340, 015342, 015343, 015344, 015345,
015346, 015347, 015348, 015349, 015350, 015351, 015352,
015353, 015354, 015355, 015356, 015357, 015360, 015361,
015362, 015363, 015364, 015365, 015366, 015367, 015368,
015369, 015370, 015371, 015372, 015373, 015374, 015375,
015376, 015378, 015379, 015380, 015381, 015382, 015383,
015384, 015385, 015386, 015390, 015392, 015393, 015395,
015396, 015397, 015398, 015399, 015408, 015409, 015410,
015411, 015412, 015413, 015414, 015416, 015417, 015418,
015419, 015420, 015421, 015422, 015423, 015424, 015426,
015427, 015429, 015435 – част (1,948 дка), 015436,
015437, 015438, 015440, 015441, 015442, 015443,
015444, 015445, 015446, 015447, 015449 – част
(11,814 дка), 015451, 015452, 015454, 015455, 015457,
015458, 015459, 015460, 015461, 015462, 015463, 015584,
015585, 016038, 016039, 016040, 016041, 016042, 016107,
016108, 016109, 016110, 016111, 016112, 016113, 016114,
016115, 016116, 016117, 016118, 016119, 016120, 016121,
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016122, 016123, 016124, 016125, 016126, 016127, 016128,
016129, 016130, 016131, 016132, 016133, 016134, 016135,
016136, 016137, 016138, 016139, 016140, 016141, 016142,
016143, 016144, 016145, 016146, 016147, 016148, 016149,
016150, 016151, 016152, 016153, 016154, 016155, 016156,
016157, 016158, 016159, 016160, 016161, 016162, 016163,
016164, 016165, 016166, 016167, 016168, 016169, 016173,
016174, 016175, 016176, 016177, 016178, 016179, 016180,
016181, 016182, 016183, 016184, 016185, 016186, 016187,
016188, 016189, 016190, 016191, 016192, 016193, 016194,
016195, 016196, 016197, 016198, 016199, 016200, 016201,
016202, 016203, 016204, 016205, 016206, 016207, 016208,
016209, 016210, 016211, 016212, 016213, 016214, 016215,
016216, 016217, 016218, 016219, 016220, 016221, 016222,
016223, 016224, 016225, 016226, 016227, 016228, 016229,
016230, 016231, 016232, 016233, 016234, 016235, 016236,
016237, 016238, 016239, 016240, 016241, 016242, 016243,
016244, 016245, 016246, 016247, 016248, 016249,
016254 – част (103,189 дка), 016255, 016256, 016257,
016258, 016259, 016260, 016261, 016263 – част
(6,284 дка), 016267, 016268, 016269, 016272, 016273,
016624, 017156, 017157, 017158, 017159, 017160, 017161,
017162, 017163, 017164, 017165, 017166, 017167, 017168,
017169, 017171, 017172, 017173, 017174, 017178, 017179,
017180, 017181, 017182, 017183, 017184, 017185, 017186,
017187, 017188, 017189, 017190, 017191, 017192, 017193,
017195, 017196, 017197, 017198, 017199, 017200, 017201,
017202, 017203, 017204, 017205, 017206, 017207, 017208,
017209, 017210, 017211, 017212, 017213, 017214, 017215,
017216, 017217, 017218, 017219, 017220, 017221, 017222,
017223, 017224, 017225, 017226, 017227, 017228, 017229,
017230, 017231, 017232, 017233, 017234, 017235, 017236,
017237, 017238, 017239, 017240, 017241, 017242, 017243,
017244, 017245, 017246, 017247, 017248, 017249, 017250,
017251, 017252, 017253, 017254, 017255, 017256, 017257,
017258, 017259, 017260, 017261, 017262, 017263, 017264,
017265, 017266, 017267, 017268, 017269, 017270, 017272,
017273, 017274, 017275, 017276, 017277, 017278, 017279,
017280, 017281, 017282, 017283, 017284, 017285, 017286,
017287, 017289, 017290, 017291, 017292, 017293, 017294,
017295, 017296, 017297, 017298, 017299, 017300, 017301,
017302, 017303, 017304, 017305, 017306, 017307, 017308,
017309, 017310, 017311, 017312, 017313, 017314, 017315,
017316, 017317, 017318, 017319, 017320, 017322, 017323,
017324, 017325, 017326, 017327, 017328, 017329, 017330,
017331, 017332, 017333, 017334, 017335, 017336, 017337,
017338, 017339, 017340, 017341, 017342, 017343, 017344,
017345, 017346, 017347, 017348, 017349, 017350, 017351,
017352, 017353, 017354, 017355, 017356, 017357, 017358,
017359, 017360, 017361, 017362, 017363, 017364, 017365,
017366, 017367, 017368, 017369, 017370, 017371, 017372,
017373, 017374, 017375, 017376, 017377, 017378, 017379,
017380, 017381, 017382, 017383, 017384, 017385, 017386,
017387, 017388, 017389, 017390, 017391, 017392, 017393,
017394, 017395, 017396, 017397, 017398, 017399, 017400,
017401, 017402, 017403, 017404, 017405, 017406, 017407,
017408, 017409, 017410, 017411, 017412, 017414, 017415,
017416, 017417, 017418, 017419, 017420, 017421, 017422,
017423, 017424, 017425, 017426, 017427, 017428, 017429,
017430, 017431, 017432, 017433, 017434, 017435, 017436,
017437, 017438, 017439, 017440, 017441, 017442, 017443,
017444, 017445, 017446, 017447, 017448, 017449, 017450,
017451, 017452, 017453, 017454, 017455, 017456, 017457,
017458, 017459, 017460, 017461, 017462, 017463, 017464,
017466, 017467, 017488, 017583, 017599, 017601, 017602,
017603, 017604, 017605, 017606, 017607, 017608, 017609,
017610, 017611, 017612, 017613, 017614, 017615, 017616,
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017617, 017618, 017619, 017620, 017621, 017622, 017623,
017624, 017625, 017626, 017627, 017628, 017629, 017630,
017631, 017636, 017637, 017638, 017640, 017641, 017642,
017643, 017645, 017646, 017654, 017655, 017656, 017657,
017658, 017659, 017661, 017662, 017663, 017664, 017666,
017667, 017671, 017672, 017673, 017674, 017675, 017676,
017681, 017682, 017683, 017684, 017685, 017686, 017687,
017688, 017689, 017690, 017691, 017692, 017693, 017694,
017695, 017696, 017697, 017699, 017700, 017701, 017704,
017705, 017707, 017708, 017715, 017716, 017717, 017718,
017719, 017720, 017721, 017723 – част (1,617 дка),
020059, 020062, 020082, 020083, 020087, 020088,
020089, 020090, 020091, 020092, 020093, 020095,
020096, 020097, 020098, 020099, 020100, 020101,
020102, 020103, 020104, 020105, 020106, 020107,
020108, 020109, 020110, 020111, 020112, 020113, 020114,
020115, 020116, 020117, 020118, 020119, 020120, 020121,
020123, 020124, 020125, 020126, 020127, 020128,
020129, 020130, 020131, 020132, 020133, 020134,
020135, 020136, 020137, 020138, 020139, 020140,
020141, 020142, 020143, 020144, 020145, 020146, 020147,
020148, 020149, 020150, 020151, 020152, 020153,
020154, 020155, 020156, 020157, 020158, 020159,
020160, 020161, 020162, 020163, 020164, 020165, 020166,
020167, 020168, 020169, 020170, 020171, 020172, 020173,
020174, 020175, 020176, 020177, 020201, 020202,
020203, 020204, 020205, 020206, 020207, 020208,
020209, 020210, 020211, 020212, 020213, 020214,
020215, 020216, 020217, 020218, 020219, 020220,
020221, 020222, 020223, 020224, 020225, 020226,
020227, 020228, 020229, 020230, 020231, 020232,
020233, 020234, 020235, 020236, 020237, 020238,
020239, 020240, 020241, 020242, 020243, 020244,
020245, 020246, 020247, 020251, 020252, 020253,
020256, 020257, 020258, 020259, 020260, 020261,
020262, 020263, 020265, 020266, 020267, 020268,
020269, 020270, 020271, 020272, 020273, 020274,
020275, 020276, 020277, 020285, 020286, 020287,
020288, 020289, 020290, 020293, 020294, 020298,
020299, 020301, 020302, 020303 – част (576,940 дка),
020304, 020305, 020306, 020307, 020308, 020309 – част
(7,829 дка), 020312, 020314, 020315, 020317, 020318,
020319, 020320, 020321, 020322, 020323, 020329,
020330, 020331, 020332, 020333, 020334, 020335,
020336, 020337, 020338, 020339, 020340, 020341,
020342, 020343, 020344, 020345, 020350, 020352,
020353, 020354, 020355, 020356, 020357, 020358,
020359, 020360, 020361, 020362, 020366, 020367,
052001 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Змеица, ЕКАТТЕ
31259, община Доспат, област Смол ян, към
27.11.2008 г., с обща площ 12 451,364 дка;
4.15. имоти с номера 000924, 000940 – част
(194,569 дка), 002018, 002019, 002020, 002035, 002036,
002037, 002038, 002041, 002042, 002043, 002045,
002046, 002047, 002048, 002049, 002050, 002051,
002052, 002053, 002057, 002058, 002059, 002140, 002141
съгласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Чавдар, ЕКАТТЕ 80025, община
Доспат, област Смолян, към 27.11.2008 г., с обща
площ 567,162 дка;
4.16. имоти с номера 001114, 001116, 001117,
001118, 001119, 001120, 001121, 001122, 001123, 001124,
001125, 001126, 001127, 001128, 001129, 001130,
001131, 001132, 001133, 001135, 001136, 001146, 001150,
001151, 001161, 001204, 001205, 001206, 001208,
002071, 002073, 002074, 002075, 002076, 002077,
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002078, 002079, 002080, 002081, 002082, 002083,
002084, 002085, 002086, 002087, 002088, 002089,
002090, 002091, 002092, 002093, 002094, 002095,
002096, 002097, 002098, 002117, 002118, 002119,
002120, 002121, 002139, 002140, 002141, 002142,
002143, 002144, 002166, 002176, 002177, 002178, 002184,
004444 – част (3245,149 дка), 004445, 004446, 004447,
004449, 004450, 004451, 005001, 005002, 005003,
005004, 005005, 005006, 005007, 005008, 005009,
005010, 005011, 005012, 005013, 005014, 005015,
005016, 005017, 005018, 005019, 005020, 005021,
005022, 005023, 005024, 005025, 005026, 005027,
005028, 005029, 005030, 005031, 005032, 005033,
005034, 005035, 005036, 005037, 005038, 005039,
005040, 005041, 005042, 005043, 005044, 005045,
005046, 005047, 005048, 005049, 005050, 005051,
005052, 005053, 005054, 005055, 005056, 005057,
005058, 005059, 005060, 005061, 005062, 005063,
005064, 005065, 005066, 005067, 005068, 005069,
005070, 005071, 005072, 005073, 005074, 005075,
005076, 005077, 005078, 005079, 005080, 005081,
005082, 005083, 005084, 005085, 005086, 005087,
005088, 005089, 005090, 005091, 005092, 005093,
005094, 005095, 005096, 005097, 005098, 005099,
005100, 005101, 005102, 005103, 005104, 005105,
005106, 005107, 005108, 005109, 005111, 005112, 005113,
005114, 005115, 005116, 005117, 005118, 005119, 005120,
005121, 005122, 005123, 005124, 005125, 005126,
005127, 005128, 005129, 005130, 005131, 005132,
005133, 005134, 005135, 005136, 005137, 006001,
006003, 006004, 006005, 006006, 006007, 006008,
010001, 010002, 010003, 010004, 010005, 010030,
010031, 010032, 010033, 010038, 010039, 010040,
010041, 010042, 010043, 010044, 010045, 010046,
010047, 010048, 010049, 010050, 010051, 010052,
010053, 010054, 010055, 010056, 010057, 010058,
010060, 010065, 010066, 010068, 010070, 010071,
010072, 010073, 010082, 010084, 010085, 010086,
010087, 010088, 010089, 010090, 010091, 010092,
010093, 010094, 010095, 010096, 010097, 010102,
010107, 010108, 010111, 011001, 011002, 011003, 011004,
011005, 011006, 011007, 011008, 011009, 011010, 011011,
011012, 011013, 011014, 011015, 011016, 011017, 011018,
011019, 011020, 011021, 011022, 011023, 011024, 011025,
011026, 011027, 011028, 011029, 011030, 011031, 011032,
011033, 011034, 011035, 011036, 011037, 011038, 011039,
011040, 011041, 011042, 011043, 011044, 011045, 011046,
011047, 011048, 011049, 011051, 011052, 011053, 011054,
011055, 011056, 011057, 011058, 011059, 011060, 011061,
011062, 011063, 011064, 011065, 011066, 011067, 011068,
011069, 011070, 011071, 011072, 011073, 011074, 011075,
011076, 011077, 011078, 011079, 011080, 011081, 011082,
011083, 011084, 011085, 011086, 011087, 011088, 011089,
011090, 011091, 011092, 011093, 011094, 011095, 011096,
011097, 011098, 011099, 011100, 011101, 011102, 011103,
011104, 011105, 011106, 011108, 011109, 011110, 011111,
011112, 011113, 011114, 011115, 011116, 011117, 011118,
011119, 011120, 011121, 011122, 011123, 011124, 011125,
011126, 011127, 011128, 011129, 011130, 011131, 011132,
012001, 012002, 012003, 012004, 012005, 012006,
012007, 012008, 012009, 012010, 012011, 012012,
012013, 012014, 012015, 012016, 012017, 012018, 012019,
012020, 012021, 012022, 012023, 012024, 012025,
012026, 012027, 012028, 012029, 012030, 012031,
012032, 012034, 012036, 012037, 012038, 012039,
012040, 012041, 012042, 012043, 012044, 012045,
012046, 012047, 012048, 012049, 012050, 012051,
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012052, 012053, 012054, 012055, 012056, 012057,
012058, 012059, 012060, 012061, 012062, 012063,
012064, 012065, 012066, 012067, 012068, 012069,
012070, 012071, 012072, 012073, 012074, 012075,
012076, 012078, 012079, 012080, 012081, 012082,
012083, 012084, 012085, 012086, 012087, 012088,
012089, 012090, 012091, 012092, 012093, 012094,
012095, 012096, 012097, 012098, 012099, 012100,
012101, 012102, 012103, 012104, 012105, 012106, 012107,
012108, 012109, 012110, 012111, 012112, 012113, 012114,
012115, 012116, 012117, 012118, 012119, 012120, 012121,
012122, 012123, 012124, 012125, 012126, 012127, 012128,
012129, 012130, 012131, 012132, 012133, 014001, 014002,
014003, 014004, 014005, 014006, 014007, 014008,
014009, 014010, 014011, 014012, 014013, 014014, 014015,
014016, 014017, 014018, 014019, 014020, 014021, 014022,
014023, 014024, 014025, 014026, 014027, 014028, 014029,
014030, 014031, 014032, 014033, 014034, 014035, 014036,
014037, 014038, 014039, 014042, 014043, 014044, 014045,
014046, 014047, 014048, 014049, 014050, 014051, 014052,
014053, 014054, 014055, 014056, 014057, 014058, 014059,
014060, 014061, 014063, 014064, 014065, 014066, 014067,
014068, 014069, 015167, 015179, 015196, 015199, 015200,
015201, 015206, 015207, 015208, 015209, 015210, 015211,
016001, 016002, 016003, 016004, 016005, 016006,
016007, 016008, 016009, 016010, 016011, 016012, 016013,
016014, 016015, 016016, 016017, 016018, 016019, 016020,
016021, 016022, 016023, 016024, 016025, 016026, 016027,
016028, 016029, 016030, 016031, 016032, 016033, 016034,
016035, 016036, 016037, 016038, 016039, 016040, 016041,
016042, 016043, 016044, 016045, 016046, 016047, 016048,
016049, 016050, 016051, 016052, 016053, 016054, 016055,
016056, 016057, 016058, 016059, 016060, 016061, 016062,
016063, 016064, 016065, 016066, 016067, 016068, 016069,
016070, 016071, 016072, 016073, 016074, 016075, 016076,
016077, 016078, 016079, 016080, 016081, 016082, 016083,
016084, 016085, 016086, 016087, 016088, 016089, 016090,
016091, 016092, 016093, 016094, 016095, 016096, 016097,
016098, 016099, 016100, 016101, 016102, 016103, 016104,
016105, 016106, 016107, 016108, 016109, 016110, 016111,
016112, 016113, 016114, 016115, 016116, 016117, 016118,
016119, 016120, 017001, 017002, 017003, 017004, 017005,
017006, 017007, 017008, 017009, 017010, 017011, 017012,
017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019,
017020, 017022, 017023, 017024, 018003, 018050, 018055,
018056, 018057, 018059, 019074, 019075, 019106, 019107,
019108, 019109, 019121, 019130, 020005, 020006,
020007, 020008, 020009, 020010, 020011, 020012,
020013, 020014, 020015, 020016, 020017, 020018,
020019, 020020, 020021, 020022, 020023, 020024,
020025, 020027, 020028, 020029, 020030, 020031,
020032, 020033, 021001, 021002, 021003, 021004,
021005, 021006, 021007, 021008, 021009, 021010,
021011, 021013, 021016, 021017, 021018, 021019, 021020,
021021, 021022, 021023, 021024, 021025, 021026,
021027, 021029, 021034, 021035, 021036, 021037, 021038,
021039, 021040, 021041, 021042, 021043, 021044, 021045,
021046, 021047, 021048, 021049, 021050, 021051, 021052,
021055, 021058, 021059, 021060, 021061, 021064, 021067,
021068, 021069, 021070, 021071, 021072, 021073, 021074,
021075, 021076, 021077, 021078, 021079, 021080, 021081,
021082, 021083, 021084, 021085, 021086, 021087,
021088, 021093, 021094, 021095, 021096, 021097,
022001, 022063, 022073, 022077, 022222, 022223,
023001, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006,
023007, 023008, 023009, 023010, 023011, 023012,
023013, 023014, 023015, 023016, 023017, 023018,
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023019, 023020, 023021, 023022, 023023, 023024,
023025, 023026, 023027, 023028, 023029, 023030,
023031, 023032, 023033, 023034, 023035, 023036,
023037, 023038, 023039, 023040, 023041, 023042,
024002, 024003, 024004, 024005, 024006, 024007,
024008, 024009, 024010, 025001, 025002, 025003,
025004, 025005, 025006, 025007, 025008, 025009,
025010, 025011, 025012, 025013, 025014, 025015,
025016, 025017, 025018, 025019, 025020, 025021,
025022, 025023, 025024, 025025, 025026, 025027,
025028, 025029, 025030, 025031, 025032, 025033,
025034, 025035, 025036, 025037, 025038, 025039,
025040, 025041, 025042, 025043, 025044, 026001,
026002, 026003, 026004, 026005, 026006, 026007,
026008, 026009, 026010, 026011, 026012, 026013,
026014, 026015, 026016, 026017, 026018, 026019,
026020, 026021, 026022, 026023, 026024, 026025,
026026, 026027, 026028, 026029, 026030, 026031,
026032, 026033, 026034, 026035, 026036, 026037,
026038, 026039, 027001, 027002, 027003, 027004,
027005, 027006, 027007, 027008, 027009, 027010,
027011, 027012, 027013, 027014, 027015, 027016, 027017,
027018, 027019, 027020, 027021, 027022, 027023,
027024, 027025, 027026, 027027, 027028, 027029,
027030, 027037, 027038, 027039, 027040, 027041,
027042, 028001, 028002, 028003, 028004, 028005,
028006, 028007, 028008, 028009, 028010, 028011,
028012, 028013, 028014, 028015, 028016, 028017,
028018, 028019, 028020, 028021, 028022, 028024,
028026, 028028, 028029, 028038, 028039, 028041,
028042, 028043, 029001, 029002, 029003, 029004,
029005, 029006, 029007, 029008, 029009, 029010,
029011, 029012, 029013, 029014, 029015, 029016,
029017, 029018, 029019, 029020, 029021, 029022,
029023, 029024, 029025, 029026, 029027, 029028,
029029, 029030, 029031, 029032, 029033, 029034,
029035, 029036, 029037, 029038, 029039, 029040,
029041, 029042, 029043, 029044, 029045, 029046,
029047, 029048, 029049, 029050, 029051, 029052,
029053, 029054, 029055, 029056, 029057, 029058,
029059, 029060, 029061, 029062, 029063, 029064,
029065, 029066, 029067, 029068, 029069, 029070,
029071, 029072, 029073, 029074, 029075, 029076,
029077, 029078, 029079, 029080, 029081, 029082,
029083, 029084, 029085, 029086, 029087, 029088,
029089, 029090, 029091, 029092, 029093, 029094,
029095, 029096, 029097, 029098, 029099, 029100,
031001, 031002, 031003, 031004, 031006, 031007,
031008, 031009, 031010, 031011, 031012, 031013, 031014,
032001, 032002, 032003, 032004, 032005, 032006,
032007, 032008, 032009, 032010, 032011, 032012,
032013, 032014, 032015, 032016, 032017, 032018, 032019,
032020, 033001, 033002, 033003, 033004, 033005,
033006, 033007, 033008, 033009, 033010, 033011,
033012, 033013, 033014, 033015, 033016, 033017, 033018,
033019, 033020, 033021, 033022, 033023, 033033,
034001, 034002, 034004, 034033, 034044, 034048,
034068, 034069, 034070, 034071, 034072, 034073,
034074, 034075, 034076, 034077, 034078, 034079,
034080, 034081, 034082, 034083, 034084, 034085,
034086, 034087, 034088, 034089, 034090, 034091,
034092, 034093, 034094, 034095, 034096, 034098,
034100, 034102, 034103, 034104, 034105, 034106, 034107,
035011, 035012, 035014, 035015, 035019, 035020, 035021,
035022, 035023, 035024, 035027, 035030, 035031,
035032, 035033, 035034, 035035, 035036, 035037,
035038, 035039, 035040, 035041, 035042, 035043,
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035044, 035045, 035046, 035047, 035048, 035049,
035050, 035051, 035052, 035053, 035054, 035055,
035056, 035057, 035058, 035059, 035063, 035066,
035067, 035068, 035069, 035070, 035071, 035072,
035073, 035074, 035075, 035076, 035077, 035078,
035079, 035080, 035081, 037001, 037013, 037031,
037038, 037039, 037040, 037041, 037042, 037043,
037044, 038001, 038002, 038003, 038004, 038005,
038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038011,
038012, 038013, 038014, 038015, 038016, 038017, 038019,
038020, 038021, 038022, 038023, 038024, 038025,
038026, 038027, 038028, 038029, 038030, 038031,
038032, 038033, 038034, 038035, 038036, 038037,
038038, 038039, 038040, 038041, 038042, 038043,
038044, 038045, 038046, 038057, 038058, 038059,
038060, 038061, 038062, 038063, 038064, 038065,
038066, 038067, 038068, 038069, 038070, 038071,
038072, 038073, 038074, 038085, 038086, 038087,
038088, 038089, 038090, 038091, 038092, 038093,
038094, 038095, 038096, 038097, 038098, 038099,
038100, 038101, 038102, 038103, 038104, 038105, 038106,
038107, 038108, 038109, 038110, 039003, 039004,
039007, 039008, 039009, 039011, 039014, 039021,
040002, 040003, 040004, 040005, 040006, 040007,
040008, 040009, 040010, 040011, 040012, 040013,
040014, 040015, 040016, 040017, 040018, 040019,
040020, 040021, 040022, 040023, 040024, 040025,
040026, 040027, 040028, 040029, 040030, 040031,
040032, 040033, 040034, 040035, 040036, 040037,
040038, 040039, 040040, 040041, 040042, 040043,
040044, 040045, 040046, 040047, 040048, 040049,
040050, 040051, 040052, 040053, 040054, 040055,
040056, 040057, 040058, 040059, 040060, 040061,
040062, 040063, 040064, 040065, 040066, 040067,
040068, 040069, 040070, 040071, 040072, 040073,
040074, 040075, 040076, 040077, 040078, 040079,
040080, 040081, 040082, 040083, 040084, 040085,
040086, 040087, 040088, 040089, 040090, 041001,
041002, 041003, 041004, 041005, 041006, 041007,
041008, 041009, 041010, 041011, 041012, 041013, 041014,
041015, 041016, 041017, 041018, 041019, 042001, 042002,
042003, 042004, 042005, 042006, 042007, 042008,
042009, 042010, 042011, 042012, 042013, 042015,
042018, 042020, 042021, 046001, 046002, 046003,
046004, 046005, 046006, 046007, 046008, 046009,
046010, 046011, 046012, 046013, 046014, 046015,
046016, 046017, 046018, 046019, 046020, 046021,
046022, 046023, 046024, 046025, 046026, 046027,
046028, 046029, 046030, 046031, 046033, 046034,
046035, 046036, 046037, 046038, 046039, 046040,
046041, 046042, 046043, 046044, 046045, 046046,
046047, 046048, 046049, 046050, 046051, 046052,
046053, 046054, 046055, 046056, 046057, 046058,
046059, 046060, 046061, 046062, 046063, 046064,
046065, 046066, 046067, 046068, 046069, 046070,
046071, 046072, 046073, 046074, 046075, 046076,
046078, 055005, 066006 – част (4170,677 дка), 066007,
066010, 066011, 088088, 088089, 099006, 099010,
099012, 099027, 099031, 099044, 099045, 099046,
099047, 099048, 099049, 099055, 099075, 100003
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Гела, ЕКАТТЕ 14605, община
Смолян, област Смолян, към 21.10.2008 г., с обща
площ 26 449,438 дка;
4.17. имоти с номера 000013, 000016, 000017,
000019, 000022, 000023, 000027, 000028, 000029,
000030, 000031, 000032, 000033, 000035, 000036,
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000042, 000043, 000046, 000049, 000050, 000052,
000053, 000057, 000058, 000706, 000707, 001001,
001002, 001003, 001004, 001005, 001006, 001007,
001008, 001009, 001010, 001011, 001012, 001013, 001014,
001015, 001016, 001017, 001018, 001019, 001020, 001021,
001022, 001023, 001024, 001025, 001026, 001027,
001028, 001029, 001030, 001031, 001032, 001033,
001034, 001035, 001036, 001037, 001038, 001039,
001040, 001041, 001042, 001043, 001044, 001045,
001046, 001047, 001048, 001049, 001050, 001051, 001052,
001053, 001054, 001055, 001056, 001057, 001058, 001059,
001060, 001061, 001062, 001063, 001064, 001065,
001066, 001067, 001068, 001069, 001070, 001071,
001072, 001073, 001074, 001075, 001076, 001077,
001078, 001079, 001080, 001081, 001082, 001083,
001084, 001085, 001086, 001087, 001089, 001090,
001091, 001092, 001093, 001094, 001095, 001096,
001097, 001098, 001108, 001109, 001110, 001111, 001112,
001114, 001115, 001116, 001117, 001118, 001119, 001120,
001121, 001122, 001123, 001124, 001125, 001126, 001127,
001128, 001129, 001130, 001131, 001132, 001133, 001134,
001135, 001136, 001137, 001138, 001139, 001140, 001141,
001142, 001143, 001144, 001145, 001146, 001147, 002001,
002002, 002003, 002004, 002005, 002006, 002007,
002010, 002011, 002012, 002013, 002014, 002015,
002016, 002017, 002018, 002019, 002020, 002021,
002022, 002023, 002024, 002025, 002026, 002028,
002029, 002030, 002031, 002032, 002033, 002034,
002035, 002036, 002037, 002038, 002040, 002041,
002042, 003221, 003222, 003223, 003224, 003225,
003226, 003227, 003228, 003229, 003230, 003231,
003232, 003233, 003234, 003235, 003236, 003237,
003238, 003239, 003240, 003241, 003242, 003243,
003272, 004040, 004041, 004042, 004043, 004063,
004266, 004267, 004268, 004269, 004382, 005001,
005002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005010,
005012, 005013, 005014, 005015, 005031, 008001,
008002, 008003, 008004, 008005, 008006, 008007,
008008, 008010, 008011, 008012, 008013, 008014,
008015, 008016, 008017, 008019, 008020, 008021,
008023, 008024, 009001, 009002, 009003, 009004,
009005, 009006, 009007, 009008, 009009, 009010,
009011, 009012, 009013, 009014, 009015, 009016,
009017, 009018, 010001, 010002, 010003, 010004,
010005, 010006, 010007, 010008, 010009, 010010,
010011, 010012, 010013, 010014, 010015, 010016, 010017,
010018, 010019, 010020, 010021, 010022, 010023, 010024,
010025, 010026, 010027, 010028, 010029, 010030, 010031,
010032, 010033, 010034, 010035, 010036, 010037, 010038,
010039, 010040, 010041, 010042, 010043, 010044, 010047,
010048, 010049, 010050, 010051, 010052, 010053, 010054,
010055, 010056, 010063, 010064, 010065, 010066, 010067,
010068, 010069, 010070, 010089, 010090, 010091,
010092, 011089, 011090, 011091, 100001, 100002,
100003, 100004, 100006, 100007, 100008, 100009,
100010, 100011, 100014, 100015, 100016, 100017,
100020, 100022, 101001, 101002, 101003, 101004,
101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018,
101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 102001,
103001, 103003, 103004, 103005, 103006, 104001,
104002, 104003, 104004, 104005, 104006, 104007,
104008, 104009, 104010, 104011, 106001, 107001,
107002, 108001, 108002, 108004, 108005, 108006,
108007, 108011, 108012, 108013, 108014, 108015,
108016, 108017, 108018, 113013 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
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с. Киселичево, ЕКАТТЕ 36974, община Смолян,
област Смолян, към 20.10.2008 г., с обща площ
17 223,618 дка;
4.18. имоти с номера 000002, 000004, 001001,
001002, 001003, 001004, 001005, 001006, 001007,
001008, 001009, 001010, 001011, 001012, 001013, 001014,
001015, 001016, 001017, 001018, 001019, 001020, 001021,
001022, 001023, 001024, 001025, 001026, 001027,
001040, 001041, 001042, 001043, 001045, 001046,
001047, 001048, 001049, 001050, 001051, 001052,
001053, 001054, 001055, 001056, 001057, 001058,
001059, 001060, 001061, 001062, 001063, 001064,
001065, 001066, 001067, 001068, 001069, 001070,
001071, 001072, 001073, 001074, 001075, 001076,
001077, 001078, 001079, 001080, 001081, 001082,
001083, 001084, 001085, 001086, 001087, 001088,
001089, 001090, 001091, 001092, 001093, 001094,
001095, 001096, 001097, 001098, 001099, 001100,
001101, 001102, 001103, 001104, 001105, 001106, 001107,
001108, 001109, 001110, 001111, 001112, 001113, 001114,
001117, 001118, 001119, 001120, 001121, 001122, 001123,
001124, 001125, 001126, 001127, 001128, 001129, 001130,
001131, 001132, 001133, 001134, 001138, 001139, 001140,
001141, 001142, 001143, 001144, 001145, 001146, 001147,
001151, 001152, 001153, 001154, 001156, 001161, 001162,
001164, 001570, 001572, 001576, 002001, 002002,
002003, 002004, 002005, 002006, 002007, 002008,
002009, 002010, 002011, 002012, 002013, 002014,
002015, 002016, 002017, 002018, 002019, 002020,
002021, 002022, 002023, 002024, 002025, 002026,
002027, 002028, 002029, 002030, 002031, 002032,
002033, 002034, 002035, 002036, 002037, 002038,
002039, 002040, 002041, 002042, 002043, 002044,
002045, 002046, 002047, 002048, 002049, 002050,
002051, 002052, 002053, 002054, 002055, 002056,
002057, 002058, 002059, 002060, 002061, 002062,
002063, 002064, 002065, 002066, 002067, 002068,
002069, 002070, 002071, 002072, 002073, 002074,
002075, 002076, 002077, 002078, 002079, 002080,
002081, 002082, 002083, 002084, 002085, 002086,
002087, 002088, 002089, 002090, 002091, 002092,
002093, 002094, 002095, 002096, 002097, 002098,
002099, 002100, 002101, 002102, 002103, 002104,
002105, 002106, 002107, 002108, 002109, 002110,
002111, 002112, 002113, 002114, 002115, 002116,
002117, 002118, 002119, 002120, 002121, 002122,
002123, 002124, 002125, 002126, 002127, 002128,
002129, 002130, 002131, 002132, 002133, 002134,
002135, 002136, 002137, 002138, 002139, 002140,
002141, 002142, 002143, 002144, 002145, 002146, 002147,
002148, 002149, 002150, 002151, 002152, 002163, 002164,
002165, 002166, 002167, 002168, 002169, 002170, 002171,
002172, 002173, 002174, 002175, 002176, 002177, 002178,
002179, 002180, 002181, 002182, 002183, 002184,
002185, 002186, 002187, 002189, 002190, 002191,
002192, 002198, 002225, 002226, 002227, 002228,
002229, 002230, 002231, 002232, 002233, 002234,
002242, 002243, 002244, 002245, 002246, 002247,
002248, 002252, 002253, 002254, 002255, 002256,
002257, 002258, 002259, 002260, 002261, 002263,
002264, 002266, 002267, 002268, 002269, 002271,
002272, 002273, 002274, 002275, 002276, 002277,
002279, 002280, 002281, 002282, 002283, 002286,
002287, 002288, 002289, 002290, 002291, 002294,
002295, 002296, 002298, 002299, 002300, 002301,
002302, 002303, 002304, 002305, 002306, 002307,
002308, 002309, 002310, 002313, 002314, 002319,
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002320, 002321, 002322, 002323, 002324, 002325,
002326, 002327, 002328, 002329, 002330, 002331,
002332, 002333, 002336, 002338, 002339, 002342,
002343, 002344, 002345, 002352, 002353, 002354,
002355, 002356, 002357, 002358, 002359, 002360,
002361, 002362, 002363, 002364, 002365, 002366,
002367, 002368, 002369, 002370, 002371, 002372,
002373, 002374, 002375, 002376, 002377, 002378,
002379, 002380, 002381, 002382, 002383, 002384,
002385, 002386, 002387, 002388, 002389, 002390,
002391, 002392, 002393, 002394, 002395, 002403,
002404, 002405, 002406, 002407, 002408, 002410,
002412, 002415, 002416, 002417, 002418, 002419,
002420, 002421, 002422, 002423, 002424, 002426,
002427, 002428, 002429, 002430, 002431, 002432,
002433, 002435, 010001, 010002, 010003, 010004,
010005, 010006, 010007, 010008, 011001, 011002,
011003, 011004, 011005, 011006, 011007, 012201, 013001,
013002, 013003, 013004, 013005, 013006, 013007,
013008, 013009, 014001, 014002, 014003, 014004,
014005, 014006, 014007, 014008, 015001, 015002,
016001, 016002, 016003, 016004, 016005, 016006,
016007, 016008, 016009, 016010, 016011, 016012, 016013,
016014, 016015, 016016, 018001, 018002, 019019, 021001
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Кремене, ЕКАТТЕ 39637, община Смолян, област Смолян, към 20.10.2008 г.,
с обща площ 8149,970 дка;
4.19. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Мугла,
ЕКАТТЕ 49285, община Смолян, област Смолян,
към 02.10.2008 г., с обща площ 73 376,425 дка;
4.20. имоти с номера 004149, 004168, 004170,
004196, 004200, 004201, 004202, 004203, 004204,
004205, 004206, 004207, 004208, 004209, 004210,
004211, 004232, 006001, 006002, 006004, 006006,
006007, 006008, 006009, 006010, 006011, 006012,
006013, 006014, 006015, 006016, 006017, 006018,
006019, 006020, 006023, 006024, 006025, 006026,
006027, 006028, 006029, 006030, 006031, 006032,
006033, 006034, 006035, 006036, 006037, 006038,
006039, 006040, 006041, 006042, 006043, 006044,
006045, 006046, 006047, 006048, 006049, 006050,
006051, 006052, 006053, 006054, 006055, 006056,
006057, 006058, 006059, 006060, 006061, 006062,
006063, 006064, 006065, 006066, 006067, 006068,
006069, 006070, 006071, 006072, 006073, 006074,
006075, 006076, 006077, 006078, 006080, 006081,
008149, 008206, 010038, 010039, 010045, 010046,
010051, 010052, 010053, 010054, 010055, 010056, 010057,
010058, 010059, 010060, 010061, 010062, 010063, 010064,
010065, 010066, 010068, 010069, 010070, 011001, 011002,
011003, 011004, 011005, 011006, 011007, 011008, 011009,
011010, 011014, 011018, 011019, 011020, 011021, 011022,
011023, 011024, 011025, 011026, 011027, 011028, 011029,
011030, 011031, 011032, 011033, 011034, 011035, 011036,
011037, 011038, 011039, 011040, 011041, 011042, 011043,
011044, 011045, 011046, 011047, 011048, 011049, 011050,
011051, 011052, 011053, 011054, 011055, 011056, 011057,
011058, 011059, 011060, 011061, 011062, 011063, 011064,
011065, 011066, 011067, 011068, 011069, 011070, 011071,
011072, 011073, 011074, 011075, 011076, 011077, 011078,
011079, 011080, 011081, 011082, 011083, 011084, 011085,
011086, 011087, 011088, 011089, 011090, 011091, 011092,
011093, 011094, 011095, 011096, 011097, 011098, 012001,
012002, 012003, 012004, 012005, 012006, 012007,
012008, 012009, 012010, 012011, 012012, 012013,
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012014, 012015, 012016, 012017, 012018, 012019, 012020,
012021, 012022, 012023, 012024, 012025, 012026,
012027, 012028, 012029, 012030, 012031, 012032,
012033, 012034, 012035, 012036, 012037, 012038,
012039, 012040, 012041, 012042, 012043, 012044,
012045, 012046, 012047, 012048, 012049, 012050,
012051, 012052, 012053, 012054, 012055, 012056,
012057, 012058, 012059, 012060, 012061, 012062,
012063, 012064, 012065, 012066, 012067, 012068,
012069, 012070, 012071, 012072, 012073, 012074,
012075, 012076, 012078, 012079, 012080, 012081,
012082, 012083, 012084, 012085, 012086, 012087,
012088, 012089, 012090, 012091, 012092, 012093,
012094, 012095, 012096, 012097, 012098, 012099,
012100, 012101, 012102, 012103, 013001, 013002,
013004, 013005, 013006, 013007, 013008, 013009,
013010, 013011, 013017, 013018, 013019, 013045, 013049,
013050, 013051, 013052, 013053, 013054, 013056, 013057,
013058, 013059, 013060, 013061, 013062, 013063, 013064,
013065, 013066, 013067, 013068, 015012, 020008 – част
(2446,457 дка), 020009, 020017, 020018, 020020,
020110, 040004, 077016, 077019 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Солища, ЕКАТТЕ 68000, община Смолян,
област Смолян, към 21.10.2008 г., с обща площ
7110,750 дка;
4.21. имоти с номера 001001, 001002, 001003,
001004, 001005, 001006, 001007, 001008, 001009,
001010, 001011, 001012, 001013, 001014, 001015, 001016,
001017, 001018, 001019, 001021, 001022, 001023, 001024,
001025, 001026, 001027, 001028, 001029, 001030, 001031,
001032, 001033, 001034, 001035, 001036, 001037, 001038,
001039, 001040, 001041, 001042, 001043, 001044, 001045,
001046, 001047, 001048, 001049, 001050, 001051, 001052,
001053, 001054, 001055, 001056, 001057, 001058, 001059,
001060, 001061, 001062, 001063, 001064, 001065,
001066, 001067, 001068, 001069, 001070, 001071,
001072, 001073, 001074, 001075, 001076, 001077,
001078, 001079, 001080, 001081, 001082, 001083,
001084, 001085, 001086, 001087, 001088, 001089,
001090, 001091, 001092, 001093, 001094, 001095,
001096, 001097, 001098, 001099, 001100, 001101,
001102, 001103, 001104, 001105, 001106, 001109, 001110,
001129, 001131, 001132, 001133, 001134, 001136, 001137,
001142, 001143, 001144, 001145, 001146, 001147, 001148,
001149, 001150, 001151, 001155, 001156, 001169, 001171,
001177, 001178, 001185, 001233, 001234, 001235, 001236,
001237, 001238, 001239, 001240, 001241, 001242,
001243, 001244, 001245, 001249, 001250, 001251,
001252, 001273, 001280, 001286, 001287, 001292,
001293, 001296, 001297, 001298, 001299, 001300,
001301, 001302, 001303, 001310, 001312, 001315,
001316, 001317, 001318, 001319, 001321, 001322, 001323,
001324, 001325, 001326, 001343, 001348, 001349,
001350, 001351, 001360, 001361, 001362, 001367,
001368, 001370, 001384, 010001, 010002, 010003,
010004, 011001, 011002, 011003, 011004, 011005, 011006,
011007, 011008, 011009, 011010, 011011, 011012, 011013,
011014, 011015, 011016, 011017, 011019, 011020, 011021,
011022, 011023, 011024, 011025, 011026, 011027, 011028,
011029, 011030, 011031, 011033, 011034, 011035, 011036,
011037, 011038, 011039, 011040, 011041, 011042, 011043,
011044, 011045, 011046, 011047, 011048, 011049, 011050,
011051, 011052, 011053, 011054, 011055, 011056, 011057,
011058, 011059, 011060, 011061, 012001, 012002, 012003,
012004, 012005, 012017, 012020, 012021, 025001 съг
ласно картата на възстановената собственост за
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землището на с. Турян, ЕКАТТЕ 73482, община
Смолян, област Смолян, към 20.11.2008 г., с обща
площ 3250,061 дка;
4.22. имоти с номера 000100, 000102, 000584,
000599, 001001, 001002, 001003, 001004, 002204,
002300, 002301, 002302, 002303, 002305, 002306,
002307, 002308, 002309, 002310, 002311, 002312,
002313, 002314, 002315, 002316, 002317, 002318,
002319, 002320, 002321, 002322, 002323, 002324,
002325, 002326, 002327, 002328, 002329, 002330,
002331, 002332, 002333, 002334, 002335, 002336,
002337, 002338, 002339, 002340, 002341, 002342,
002343, 002344, 002345, 002346, 002347, 002348,
002349, 002350, 002351, 002352, 002353, 002354,
002355, 002356, 002357, 002358, 002359, 002360,
002361, 002362, 002363, 002364, 002365, 002367,
002368, 002369, 002370, 002371, 002372, 002373,
002374, 002375, 002376, 002377, 002378, 002379,
002380, 002381, 002382, 002384, 002385, 002386,
002387, 002388, 002389, 002390, 002391, 002392,
002393, 002394, 002395, 002396, 002397, 002398,
002399, 002401, 002402, 002403, 002404, 002405,
002406, 002407, 002408, 002409, 002410, 002413,
002414, 002415, 002416, 002417, 002418, 002419,
002420, 002421, 002422, 002423, 002424, 002425,
002426, 002427, 002428, 002429, 002430, 002431,
002432, 002433, 002434, 002435, 002436, 002437,
002438, 002439, 002440, 002441, 002442, 002443,
002444, 002445, 002446, 002447, 002448, 002449,
002450, 002451, 002452, 002453, 002454, 002455,
002456, 002457, 002458, 002459, 002460, 002461,
002462, 002463, 002464, 002465, 002466, 002467,
002468, 002469, 002470, 002471, 002472, 002473,
002474, 002475, 002476, 002477, 002478, 002479,
002480, 002481, 002482, 002483, 002484, 002485,
002486, 002487, 002488, 002489, 002490, 002491,
002492, 002493, 002494, 002495, 002496, 002497,
002498, 002499, 002501, 002502, 002503, 002504,
002505, 002506, 002507, 002508, 002509, 002510,
002511, 002512, 002513, 002514, 002515, 002516,
002517, 002518, 002519, 002520, 002521, 002522,
002642, 002652, 002653, 002655, 002656, 002657,
002658, 002659, 002660, 002661, 002662, 002663,
002664, 002665, 002666, 002667, 002668, 002669,
002670, 002671, 002672, 002673, 002674, 002675,
002676, 002677, 002678, 002679, 002680, 002681,
005217, 864001 – част (40,511 дка), 865001 – част
(274,226 дка), 866001 – част (121,207 дка), 867014
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Широка лъка, ЕКАТТЕ 83274,
община Смолян, област Смолян, към 21.10.2008 г.,
с обща площ 1926,697 дка;
4.23. имоти с идентификатори 0.151, 0.152,
0.189, 0.190, 14.232, 14.274, 14.275, 14.276, 14.277,
14.278, 14.328, 14.329, 14.330, 14.331, 14.342, 14.345,
14.360, 14.361, 14.362, 14.363, 14.373, 14.374, 14.375,
14.376, 14.383, 14.384, 14.385, 14.386, 14.391, 14.392,
14.393, 14.394, 14.396, 14.397, 14.398, 14.399, 14.400,
14.401, 14.402, 14.403, 14.404, 14.405, 14.406, 14.407,
14.409, 16.59, 16.85, 16.134, 16.259, 16.260, 16.261,
16.262, 16.263, 16.264, 16.265, 16.266, 16.267, 16.269,
16.281, 16.282, 16.283, 16.284, 16.285, 16.286, 18.1,
18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10,
18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18,
18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26,
18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34,
18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42,
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18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50,
18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58,
18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66,
18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74,
18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82,
18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90,
18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98,
18.99, 18.100, 18.101, 18.102, 18.103, 18.104, 18.105,
18.106, 18.107, 18.108, 18.109, 18.110, 18.111, 18.112,
18.113, 18.117, 18.118, 18.119, 18.120, 18.121, 18.122,
18.123, 18.124, 18.125, 18.126, 18.127, 18.128, 18.129,
18.130, 18.131, 18.132, 18.133, 18.134, 18.135, 18.136,
18.137, 18.139, 18.140, 18.141, 18.169, 18.170, 18.171,
18.172, 18.173, 18.174, 18.175, 18.176, 18.177, 18.178,
18.179, 18.180, 18.181, 18.182, 18.183, 18.184, 18.185,
18.186, 18.187, 18.188, 18.189, 18.190, 18.191, 18.192,
18.193, 18.194, 18.195, 18.196, 18.197, 18.198, 18.225,
18.226, 18.227, 18.228, 18.229, 18.230, 18.231, 18.232,
18.233, 18.234, 18.235, 18.236, 18.237, 18.238, 18.239,
18.240, 18.241, 18.242, 18.243, 18.244, 18.245, 18.246,
18.247, 18.248, 18.249, 18.250, 18.251, 18.252, 18.253,
18.254, 18.255, 18.256, 18.257, 18.258, 18.259, 18.262,
18.266, 18.267, 18.268, 18.269, 18.270, 18.271, 18.272,
18.273, 18.274, 18.276, 18.277, 18.278, 18.279, 18.280,
18.281, 18.282, 18.283, 18.284, 18.285, 18.286, 18.287,
18.288, 18.289, 18.290, 18.291, 18.292, 18.293, 18.294,
18.295, 18.296, 18.297, 18.298, 18.299, 18.300, 18.301,
18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306, 18.307, 18.308,
18.309, 18.310, 18.311, 18.312, 18.313, 18.314, 18.315,
18.316, 18.317, 18.318, 18.319, 18.320, 18.321, 18.322,
18.323, 18.324, 18.325, 18.326, 18.327, 18.328, 18.329,
18.330, 18.331, 18.332, 18.333, 18.334, 18.335, 18.336,
18.337, 18.338, 18.339, 18.340, 18.341, 18.342, 18.343,
18.344, 18.345, 18.346, 18.347, 18.348, 18.349, 18.350,
18.351, 18.352, 18.353, 18.354, 18.355, 18.356, 18.357,
18.358, 18.359, 18.360, 18.361, 18.362, 18.363, 18.364,
18.365, 18.366, 18.367, 18.368, 18.369, 18.371, 18.372,
18.373, 18.374, 18.375, 18.376, 18.377, 18.378, 18.380,
18.381, 18.382, 18.383, 18.384, 18.385, 18.386, 18.387,
18.388, 18.389, 18.390, 18.391, 18.392, 18.393, 18.394,
18.395, 18.396, 18.397, 18.398, 18.399, 18.400, 18.401,
18.402, 18.403, 18.404, 18.405, 18.406, 18.407, 18.408,
18.409, 18.410, 18.411, 18.412, 18.413, 18.414, 18.415,
18.416, 18.417, 18.418, 18.419, 18.420, 18.421, 18.422,
18.423, 18.424, 18.425, 18.426, 18.427, 18.428, 18.429,
18.430, 18.431, 18.432, 18.433, 18.434, 18.435, 18.436,
18.437, 18.438, 18.439, 18.440, 18.441, 18.442, 18.443,
18.444, 18.446, 18.447, 18.448, 18.450, 18.452, 18.453,
18.454, 18.455, 18.458, 18.459, 18.461, 18.462, 18.507,
19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10,
19.11, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19,
19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.26, 19.27, 19.28,
19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,
19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44,
19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52,
19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60,
19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68,
19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76,
19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84,
19.85, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93,
19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 19.100, 19.101,
19.102, 19.103, 19.104, 19.105, 19.106, 19.107, 19.109,
19.111, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8,
24.9, 24.10, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 26.1, 26.2,
26.9, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.25, 26.26,
26.27, 26.28, 26.29 към февруари 2009 г. съгласно
кадастралната карта за землището на с. Стойките,
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ЕКАТТЕ 69345, община Смолян, област Смолян,
одобрена със Заповед № РД-18-8 от 16.02.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
10 082,924 дка;
4.24. имоти с идентификатори 139.1, 142.1,
142.10, 142.11, 142.12, 142.13, 142.14, 142.15, 142.16,
142.17, 142.18, 142.19, 142.2, 142.20, 142.21, 142.22,
142.23, 142.24, 142.25, 142.26, 142.3, 142.33, 142.34,
142.36, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 144.1,
144.2, 144.3, 144.316, 144.4, 144.439, 144.473, 144.5,
144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145.1, 145.10, 145.11, 145.12,
145.13, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8,
145.9, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 147.1, 147.2,
147.3, 147.4, 148.1, 148.2, 149.1, 149.2, 150.1, 150.10,
150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9,
151.1, 151.2, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 153.1,
153.10, 153.11, 153.12, 153.13, 153.2, 153.3, 153.316,
153.396, 153.397, 153.4, 153.5, 153.594, 153.6, 153.618,
153.7, 153.8, 153.9, 154.1, 155.1, 155.2, 155.3, 155.353,
155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 156.1, 157.2, 157.3, 157.5,
158.1, 158.10, 158.11, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6,
158.7, 158.8, 158.9, 159.1, 160.1, 160.2, 160.3, 161.1,
161.2, 162.1, 162.2, 163.1, 163.2, 164.1, 164.2, 164.489,
165.1, 165.2, 166.1, 166.2, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5,
167.6, 168.10, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8,
168.9, 169.10, 169.12, 169.13, 169.15, 169.2, 169.3,
169.4, 169.5, 169.6, 169.7, 169.8, 169.9, 170.1, 170.3,
172.1, 172.2, 173.1, 174.1, 175.10, 175.11, 175.12, 175.13,
175.14, 175.4, 175.486, 175.5, 175.512, 175.6, 175.7, 175.8,
175.9, 176.1, 176.2, 176.510, 176.511, 177.1, 177.2, 177.3,
177.4, 177.5, 177.6, 177.7, 178.1, 178.2, 178.3, 178.538,
178.540, 179.1, 179.2, 179.3, 180.1, 180.10, 180.11,
180.12, 180.13, 180.14, 180.2, 180.3, 180.332, 180.4,
180.5, 180.6, 180.7, 180.8, 180.9, 181.2, 182.1, 182.10,
182.2, 182.3, 182.4, 182.5, 182.6, 182.7, 182.8, 182.9,
183.1, 183.10, 183.11, 183.12, 183.13, 183.14, 183.15,
183.16, 183.17, 183.18, 183.19, 183.2, 183.20, 183.21,
183.22, 183.23, 183.24, 183.25, 183.26, 183.27, 183.28,
183.29, 183.3, 183.30, 183.31, 183.32, 183.33, 183.34,
183.35, 183.36, 183.37, 183.38, 183.39, 183.4, 183.40,
183.41, 183.42, 183.43, 183.44, 183.45, 183.46, 183.47,
183.48, 183.49, 183.5, 183.50, 183.505, 183.507, 183.51,
183.52, 183.53, 183.54, 183.6, 183.7, 183.8, 183.9, 184.1,
184.2, 184.3, 184.4, 184.5, 184.6, 185.1, 185.2, 185.3,
185.4, 185.5, 185.6, 185.7, 186.1, 186.10, 186.2, 186.3,
186.4, 186.5, 186.6, 186.7, 186.8, 186.9, 187.1, 187.2,
187.3, 187.4, 187.5, 187.506, 187.6, 188.1, 188.10, 188.11,
188.12, 188.13, 188.16, 188.17, 188.18, 188.19, 188.2,
188.20, 188.21, 188.22, 188.23, 188.24, 188.25, 188.26,
188.27, 188.28, 188.29, 188.3, 188.30, 188.31, 188.32,
188.33, 188.34, 188.35, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8,
188.9, 189.1, 189.10, 189.11, 189.12, 189.13, 189.2, 189.3,
189.4, 189.5, 189.508, 189.518, 189.6, 189.7, 189.8, 189.9,
190.1, 191.1, 192.1, 192.10, 192.11, 192.2, 192.3, 192.4,
192.5, 192.6, 192.8, 192.9, 193.1, 193.2, 193.3, 193.4,
193.5, 193.6, 193.7, 193.8, 194.1, 194.15, 194.2, 194.3,
194.4, 194.5, 195.1, 195.2, 195.3, 195.4, 195.5, 195.6,
195.7, 195.8, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.10, 198.11,
198.12, 198.13, 198.14, 198.15, 198.16, 198.17, 198.18,
198.19, 198.2, 198.20, 198.21, 198.22, 198.23, 198.24,
198.25, 198.26, 198.27, 198.28, 198.29, 198.3, 198.30,
198.31, 198.4, 198.5, 198.6, 198.7, 198.8, 198.9, 199.1,
199.10, 199.11, 199.12, 199.13, 199.14, 199.15, 199.16,
199.17, 199.18, 199.19, 199.2, 199.20, 199.21, 199.22,
199.23, 199.24, 199.25, 199.26, 199.27, 199.3, 199.30,
199.4, 199.5, 199.6, 199.7, 199.8, 199.9, 203.5, 203.6,
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203.7, 203.8, 232.1, 232.2, 232.3, 232.4, 232.5, 239.1,
239.2, 240.1, 240.11, 240.12, 240.13, 240.14, 240.2,
240.3, 240.329, 240.4, 240.5, 240.6, 240.7, 240.8,
242.1, 242.2, 242.3, 242.4, 242.43, 242.495, 242.5,
243.1, 243.2, 243.3, 243.4, 243.5, 243.6, 244.1, 244.10,
244.11, 244.12, 244.2, 244.3, 244.4, 244.472, 244.473,
244.5, 244.6, 244.7, 244.8, 244.9, 245.1, 245.2, 245.474,
246.1, 246.2, 246.355, 247.1, 37.1, 37.10, 37.11, 37.12,
37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6,
37.7, 37.8, 37.9, 437.1, 438.1, 438.10, 438.11, 438.12,
438.2, 438.3, 438.398, 438.4, 438.5, 438.6, 438.7, 438.9,
439.1, 439.2, 439.3, 439.8, 440.1, 440.2, 441.1, 441.10,
441.11, 441.14, 441.15, 441.19, 441.2, 441.20, 441.21,
441.23, 441.24, 441.25, 441.26, 441.27, 441.28, 441.29,
441.30, 441.31, 441.32, 441.33, 441.34, 441.35, 441.4,
441.43, 441.44, 441.45, 441.46, 441.47, 441.48, 441.49,
441.5, 441.50, 441.6, 442.1, 452.1, 453.2, 453.3, 453.4,
453.487, 505.1, 505.2, 505.29, 505.3, 505.31 – част
(1561,878 дка), 505.33, 505.34, 505.35, 505.36, 505.37,
505.4, 505.5, 509.1, 509.15, 509.16, 509.2, 509.3, 509.334,
509.335, 509.4, 509.491, 509.492, 509.493, 509.494,
509.5, 509.6, 509.7, 510.1, 510.2, 510.3, 510.338, 510.4,
510.5, 510.504, 512.1, 512.10, 512.11, 512.12, 512.13,
512.14, 512.15, 512.16, 512.17, 512.18, 512.19, 512.2,
512.22, 512.3, 512.4, 512.5, 512.7, 512.8, 512.9, 514.1,
514.2, 514.3, 514.4, 514.5, 515.1, 515.2, 515.3, 515.333,
515.5, 515.6, 517.1, 519.1, 519.10, 519.11, 519.12, 519.13,
519.14, 519.16, 519.17, 519.18, 519.19, 519.2, 519.20,
519.21, 519.3, 519.4, 519.5, 519.6, 519.7, 519.8, 519.9,
523.1, 523.10, 523.11, 523.12, 523.13, 523.14, 523.16,
523.17, 523.18, 523.19, 523.2, 523.20, 523.21, 523.3,
523.4, 523.5, 523.6, 523.7, 523.8, 523.9, 529.11, 529.12,
529.13, 529.14, 529.15, 529.16, 529.21, 529.25, 529.28,
555.1, 556.1, 556.2, 557.2, 557.3, 557.4, 557.5, 557.6, 558.1,
558.2, 558.3, 559.488, 559.544, 559.26, 559.545, 559.546,
560.10, 560.11, 560.9, 560.2, 560.3, 560.4, 560.5, 560.6,
560.7, 560.8, 562.548, 562.549, 562.2, 562.3, 562.438,
562.471, 562.490, 562.5, 562.515, 562.516, 562.547,
562.6, 562.7, 562.8, 562.9, 563.1, 563.2, 564.1, 564.2,
564.3, 565.1, 566.1, 567.1, 567.513, 567.539, 568.1, 569.1,
570.1, 570.514, 571.1, 572.1, 572.336, 572.541, 572.542,
573.1, 573.543, 574.1, 574.2, 574.4, 574.5, 575.1, 575.2,
576.1, 576.2, 576.3, 576.337, 576.545, 576.546, 577.1,
577.548, 578.1, 579.1, 58.308, 58.367, 58.585, 580.1,
580.517, 581.1, 582.1, 583.10, 583.11, 583.12, 583.13,
583.14, 583.15, 583.16, 583.17, 583.2, 583.20, 583.21,
583.22, 583.23, 583.25, 583.26, 583.28, 583.29, 583.30,
583.32, 583.33, 583.34, 583.36, 583.38, 583.39, 583.40,
583.41, 583.42, 583.43, 583.44, 583.45, 583.46, 583.47,
583.48, 583.49, 583.50, 583.51, 583.52, 583.53, 583.54,
583.55, 583.56, 583.57, 583.58, 583.59, 583.6, 583.60,
583.61, 583.62, 583.7, 583.8, 583.9, 584.10, 584.11,
584.14, 584.15, 584.16, 584.18, 584.19, 584.20, 584.21,
584.23, 584.24, 584.25, 584.26, 584.28, 584.30, 584.32,
584.328, 584.33, 584.34, 584.35, 584.36, 584.37, 584.38,
584.39, 584.40, 584.41, 584.42, 584.43, 584.47, 584.48,
584.49, 584.5, 584.50, 584.51, 584.52, 584.53, 584.54,
584.55, 584.56, 584.57, 584.58, 584.6, 584.7, 584.8,
584.9, 585.10, 585.12, 585.14, 585.17, 585.18, 585.20,
585.21, 585.22, 585.23, 585.24, 585.25, 585.26, 585.27,
585.28, 585.29, 585.30, 585.31, 585.314, 585.315, 585.32,
585.33, 585.34, 585.35, 585.36, 585.365, 585.4, 585.40,
585.41, 585.42, 585.43, 585.44, 585.5, 585.6, 585.7, 585.8,
585.9, 586.1, 586.2, 586.3, 586.366, 586.4, 586.5, 586.6,
586.7, 587.1, 587.10, 587.11, 587.12, 587.13, 587.14,
587.21, 587.25, 587.26, 587.27, 587.28, 587.29, 587.30,
587.31, 587.32, 587.33, 587.34, 587.35, 587.354, 587.4,
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587.40, 587.41, 587.44, 587.45, 587.47, 587.48, 587.5,
587.51, 587.52, 587.53, 587.54, 587.55, 587.56, 587.57,
587.58, 587.59, 587.6, 587.60, 587.61, 587.62, 587.79,
587.80, 587.81, 587.82, 587.83, 587.85, 587.86, 587.87,
587.9, 59.1, 59.10, 59.11, 59.12, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5,
59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 61.1, 62.1, 63.1, 63.2, 64.1, 64.2,
64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6,
65.7, 65.8, 74.51, 911.78, 911.79 към февруари 2009 г.
съгласно кадастралната карта за землището на
гр. Смолян, ЕК АТТЕ 67653, община Смолян,
област Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14
от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 46 933,297 дка.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
„Триград – Мурсалица“ с идентификационен код
BG0002113, както и координатните регистри на
частите от имотите по т. 4 се съхраняват и са
на разположение в МОСВ и РИОСВ – Смолян.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. разораването на пасищата и превръщането
им в обработваеми земи;
6.2. използването на пестициди в пасища и
ливади;
6.3. косенето на ливадите преди 1 юли, както
и косене от периферията към центъра;
6.4. разкриването на нови баластриери в
речните корита и речните тераси с изключение
на тези, за които към датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“ има започната
процедура или са съгласувани по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
6.5. изг ра ж дането на водноелек т ри ческ и
централи с изключение на тези, за които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са
съгласувани по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие;
6.6. изграждането на вятърни генератори за
производство на електроенергия с изключение
на тези, за които към датата на обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие, както и с изключение на тези за
самостоятелно захранване на обекти.
7. Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границите на защитена зона „Триград – Мурсалица“ с идентификационен код BG0002113, запазват
статута, категорията, границите и режимите си
на опазване. Горното не отменя прилагането на
забраните и ограниченията по тази заповед за
тези територии.
8. В срок до две години от влизане в сила на
заповедта РИОСВ – Смолян, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
зона в картата на възстановената собственост,
кадастралната карта и кадастралните регистри
за съответните землища.
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9. Защитена зона „Триград – Мурсалица“ с
идентификационен код BG0002113 да се впише в
регистрите на защитените зони, водени в МОСВ
и РИОСВ – Смолян.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.
4949

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-496
от 19 май 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Самарите“, землище
на гр. Берковица, община Берковица, област
Монтана, обявена за буферна зона на резерват
„Горната кория“ със Заповед № 887 от 2.Х.1986 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при МС (ДВ, бр. 83 от 1986 г.)
и прекатегоризирана в защитена местност „Самарите“ със Заповед № РД-417 от 18.VІ.2007 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
61 от 2007 г.), от 1080,000 дка на 1071,464 дка.
2. В границите на защитена местност „Самарите“, определени със заповедите по т.1, попадат имоти с номера, както следва: 03928.143.1, 03928.143.8,
03928.143.9, 03928.143.10, 03928.143.11, 03928.143.12,
03928.143.13, 03928.147.1, 03928.148.2, 03928.151.1,
03928.151.11, 03928.151.13, 03928.154.1, 03928.169.2,
съгласно кадастрална карта за землището на град
Берковица, община Берковица, област Монтана,
ЕКАТТЕ 03928, одобрена със Заповед № РД-1884 от 9.ІХ.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 1071,464 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Самарите“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Монтана.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
5451

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-563
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам да
се проведе неприсъствен конкурс за определяне на
титуляр на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни
материали, при следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

1. Обектът на разрешението е площ „Векра“ с
размер 0,39 кв. км, разположена на територията
на община Габрово, област Габрово.
2. Срокът на разрешението е до 1 г.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава
с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до
конкурса, се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 12 000 лв., преведени
по IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават заявление за участие в конкурса в сектор
„Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес
бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние
на фирмата от съда или търговския регистър на
Агенцията по вписванията – оригинал, освен при
представяне на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните 3 г., с изключение на новорегистрираните търговци, което включва копие от
балансов отчет и отчет за приходите и разходите, заверени от управителя и счетоводителя на
фирмата, че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (оригинал от квитанцията или екземпляр
от платежното нареждане);
г) квитанция за платена административна
такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна
власт, че фирмата кандидат няма просрочени
задължения към държавата;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпления по
служба или за подкуп, както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна власт с данните за банката, BIC код на
банката и IBAN на дружеството кандидат, необходими за връщане на депозита за участието в
конкурса;
к) референции за кандидата;
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л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация,
се подават в сектор „Обслужване на едно гише“
на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок
до 53 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса
за резултатите от него.
5452

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-570
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
I.1. Актуализирам площта на защитена те
ритория – защитена местност Калето, в землището на гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, обявена за историческо място
със Заповед № 2344 от 26.V.1971г. на министъра
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 61 от 1971 г.), прекатегоризирана със Заповед
№ РД-1081 от 21.VІІІ.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 86 от 2003 г.),
от 236,000 дка на 236,087 дка.
I.2. В границите на защитената местност, определени със заповедите по т. I.1, попадат имоти
с номера: 03928.119.2; 03928.119.3; 03928.119.4;
03928.119.5; 03928.119.6; 03928.119.7; 03928.26.6;
03928.26.7; 03928.26.8; 03928.511.610; 03928.512.1;
03928.512.2 и 03928.511.2 (част – 11,83 дка), съгласно кадастралната карта за землището на гр.
Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица,
област Монтана, приета със Заповед № РД-18-84
от 9.ІХ.2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.) на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 236,087 дка.
ІІ. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии,
предвид обстоятелството, че понастоящем част от
защитената територия представлява ниви, застроени площи и територии, включени в регулация
на населено място, които не притежават консервационна значимост, поради обстоятелството, че
в тях не са установени защитени видове и ценни
природни местообитания:
ІІ.1. Намалявам с 21,416 дка площта на защитена местност Калето в землището на гр.
Берковица, община Берковица, област Монтана,
обявена със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на
министъра на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 61 от 1971 г.), прекатегоризирана
със Заповед № РД-1081 от 21.VІІІ.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 86
от 2003 г.), от 236,087 дка на 214,671 дка.
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ІІ.2. Във връзка с т. II.1 от защитената местност се изключват имоти с номера: 03928.119.4;
03928.26.6; 03928.26.7; 03928.26.8; 03928.512.1;
03928.512.2 и 03928.511.2 (част – 11,83 дка), съгласно кадастралната карта за землището на гр.
Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица,
област Монтана, приета със Заповед № РД-18-84
от 9.ІХ.2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.) на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 21,416 дка.
ІІІ. В защитената местност в границите, определени с тази заповед, попадат имоти с номера,
както следва: 03928.119.2; 03928.119.3; 03928.119.5;
03928.119.6; 03928.119.7; 03928.511.610, съгласно
кадастралната карта за землището на гр. Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област
Монтана, с обща площ 21,416 дка, приета със
Заповед № РД-18-84 от 9.ІХ.2008 г. (ДВ, бр. 89 от
2008 г.) на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща
площ 214,671 дка.
IV. В срок до една година от влизането в сила
на заповедта РИОСВ – Монтана, да:
IV.1. предприеме необходимите действия по
отразяване промените в границите на защитената
местност, установени с тази заповед, в кадастралната карта за землището на гр. Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област Монтана,
приета със Заповед № РД-18-84 от 9.ІХ.2008 г. (ДВ,
бр. 89 от 2008 г.) на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
IV.2. предприеме необходимите действия за
отразяване на промените в границите на защитената местност с трайно и ясно видими знаци
на терен.
V. Промените в границите на защитената
местност да се впишат в Държавния регистър
на защитените територии.
VI. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
5453

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 734
от 17 юни 2010 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Шипките“, разположена на територията на общините Златица, Етрополе и Пирдоп, Софийска
област, и община Тетевен, област Ловеч
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 21 от 2.VI.2010 г. разрешавам на „Елаците – Мед“ – АД, с. Мирково,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 122016037, със седалище
и адрес на управление с. Мирково 2086, община
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Мирково, област София, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Шипките“, разположена на територията на общините Златица, Етрополе и Пирдоп, Софийска
област, и община Тетевен, област Ловеч, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 г.
2. Размерът на площта е 35,20 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
5454

За министър: Е. Манева

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 7-10
от 1 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно
присъединяване на фотоволтаични системи, монтирани в масиви 24 и 26 по КВС на с. Спасово,
община Генерал Тошево“.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
5428

Председател: Н. Марчев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 191
от 25 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и предвид изложените в предложение вх.
№ 10ХІ-202 от 25.V.2010 г. фактически основания
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши да се
проведе търг с явно наддаване на 21-вия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на обект:
общинск и неж илищен имот, представл яващ
складово помещение с площ 36,68 кв. м, заедно
с 2,631% ид. ч. от общите части на блока с право
на строеж, намиращо се в партера на секция
С4, на жилищен бл. 21 на бул. Княгиня МарияЛуиза, Пловдив, при следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

1. Начална тръжна цена – 8900 лв.
2. Стъпка на наддаване – 500 лв.
3. Депозитът за участие е парична вноска
4000 лв., който трябва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време
на цена 150 лв. (без ДДС) за комплект тръжна
документация, платими в брой на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат
трябва да представи документ за самоличност
и документ за актуално съдебно състояние на
юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен
от българския, трябва да бъдат придружени с
превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до
19-ия ден (включително) от обнародването на
решението в „Държавен вестник“, от 9 до 17 ч., с
предварително подадена писмена заявка в офиса
на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ за закупена тръжна документация.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане: достигнатата на търга
цена (след приспадане на внесения депозит) се
заплаща в левове при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община
Пловдив.
8. Утвърждава тръжна документация за продажба на обекта, която съдържа и проект на
договор за приватизационна продажба. Тръжната
документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от
същата с конкретни данни за всяко едно от тях.
9. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
5429

Председател: И. Илиев

РЕШЕНИЕ № 192
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ-203 от
25.V.2010 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с
явно наддаване на 21-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч.
в сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска
1, за продажбата на обект: общински нежилищен
имот, представляващ складово помещение с
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площ 46 кв. м, заедно с 3, 30 % ид. ч. от общите
части на блока с право на строеж, в партера на
секция С4, на жилищен бл. 21 на бул. Княгиня
Мария-Луиза, Пловдив, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 10 800 лв.
2. Стъпка на наддаване – 500 лв.
3. Депозитът за участие е парична вноска
4000 лв., който трябва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време
на цена 150 лв. (без ДДС) за комплект тръжна
документация, платими в брой на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат
трябва да представи документ за самоличност
и документ за актуално съдебно състояние на
юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен
от българския, трябва да бъдат придружени с
превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до
19-ия ден (включително) от обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от 9 до 17 ч., с
предварително подадена писмена заявка в офиса
на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ за закупена тръжна документация.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане: достигнатата на търга
цена (след приспадане на внесения депозит) се
заплаща в левове при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община
Пловдив.
8. Утвърждава тръжна документация за продажба на обекта, която съдържа и проект на
договор за приватизационна продажба. Тръжната
документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от
същата с конкретни данни за всяко едно от тях.
9. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
5430

Председател: И. Илиев

РЕШЕНИЕ № 193
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ-204 от
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25.V.2010 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с
явно наддаване на 21-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в
сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1,
за продажбата на обект: общински нежилищен
имот, незавършен обект на строителството, представляващ складово помещение – първи сутерен
с площ 71,91 кв.м, заедно с 5,159 % ид. части от
общите части на блока и от правото на строеж в
секция С4 на жил. блок 21, бул. Княгиня МарияЛуиза, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 7800 лв. (сделката
не е освободена от ДДС – чл. 45 ал. 2 ЗДДС).
2. Стъпка на наддаване – 500 лв.
3. Депозитът за участие е парична вноска
4000 лв., който трябва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ до 16 ч. българско време
на цена 150 лв. (без ДДС) за комплект, платими
в брой на посочения адрес. При получаване на
тръжната документация представителят на съответния кандидат трябва да представи документ
за самоличност и документ за актуално съдебно
състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, трябва да бъдат
придружени с превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до
19-ия ден (включително) от обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от 9 до 17 ч.
с предварително подадена писмена заявка в
офиса на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1,
и представен док у мент за зак у пена тръж на
документация.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане – към достигнатата на
търга цена се начислява с ДДС и след прихващане на внесения депозит се заплаща в левове
при сключване на приватизационния договор по
банкова сметка на Община Пловдив.
8. Утвърждава тръжна документация за продажба на обекта, която съдържа и проект на
договор за приватизационна продажба. Тръжната
документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от
същата с конкретни данни за всяко едно от тях.
9. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
Председател: И. Илиев
5431
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 686
от 27 май 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:
І. Определя за концесионер на обект ПОС,
представляващ имот № 000428 по КВС на землището на с. Мезек, ЕКАТТЕ 47737, община Свиленград, НТП – водоем в местността Пирамидата,
актуван с АПОС № 4 от 17.V.1999 г., издаден от
кмета на Община Свиленград, ЕТ „Михаил Калайджиев“ – Свиленград, ЕИК 200889320, представляван от Михаил Панайотов Калайджиев от
Свиленград, община Свиленград, ул. Княз Борис
І 3А, 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.
ІІ. Определя допълнителни условия на концеси я та, п ра ва и за д ъ л жен и я на с т ра н и т е,
съответстващи на предложената оферта на ЕТ
„Ми хаил Ка лай д ж иев“, извън определените
или определените в граници с Решение № 389
от 30.ІV.2009 г., изменено с Решение № 558 от
26.ХІ.2009 г., както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане – 1000 лв.
2. Размер на инвестиции в левове за целия
период на концесията – 133 855 лв. без ДДС.
3. Разкриване на работни места – 2.
4. Инвестиционната програма да обхваща
следните мероприятия:
4.1. Инвестиции за първите 5 години от срока
на концесия в размер 49 355 лв. без ДДС.
4.2. Инвестиции за периода след 5-ата година от
срока на концесията в размер 84 500 лв. без ДДС.
5. График за реализиране на инвестиционната
програма – 20 години.
По години участникът в своето инвестиционно
предложение предлага:
Инвестиционна програма за І година:
1. Ремонт на язовирната стена – заздравяване
и изравняване на короната на стената до кота
149,90 м, което след възстановяване на преливния
канал ще гарантира провеждане на високите
води – 2500 лв.
2. Възстановяване проводимостта на преливния канал – техническа корекция на преливника – 2600 лв.
3. З а к у п у в а не н а о с нов ен и зп ус к ат е л –
1 бр. – 2500 лв.
4. Закупуване на зарибителен материал – шаран, от рибно стопанство – 6050 бр. – 3328 лв.
5. Закупуване на фураж за изхранване на
шарана – 4000 т – 0,25 лв./т – 1000 лв.
Общо за І година по инвестиционна програма – 12 178 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници на трудови правоотношения – двама – 2045 лв. – 4089 лв.
2. Закупуване на електромер и купуване на
партида – 1 – 1500 лв. – 1500 лв.
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3. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 12 месеца – 15 лв./м. – 180 лв.
Общо за І година по социалната програма – 5769 лв.
Общо инвестиции през І година – 17 947 лв.
Инвестиционна програма за ІІ година:
1. Поддръжка на преливния канал – поддръжка
и почистване – 600 лв.
2. Поддръжка на основен изпускател – поддръжка и почистване на основния изпускател,
отстраняване на затлачването и почистване
канала на основния изпускател от храсти и дървета – 900 лв.
3. Отстраняване на растителността от въздушния откос – почистване на язовирната чаша
от наноси и провеждане на противоерозионни
дейности по укрепване на бреговете – 500 лв.
4. Изграждане на контролно-измервателна
система – 1 бр. – 6800 лв.
5. Закупуване на зарибителен материал – шаран,
от рибно стопанство – 6050 бр. – 0,55 лв. – 3328 лв.
6. Закупуване на фураж за изхранване на
шарана – 4000 т – 0,25 лв./т – 1000 лв.
7. Дезинфекция и торене на язовира с оборски
тор – 250 лв.
Общо за ІІ година по инвестиционна програма – 13 378 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници на трудови правоотношения – двама – 4381 лв. – 8762 лв.
2. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 12 месеца – 15 лв. – 180 лв.
Общо за ІІ година по социалната програма – 8942 лв.
Общо инвестиции през ІІ година – 22 320 лв.
Инвестиционна програма за ІІІ година:
1. Годишна поддръжка и почистване на преливния канал – 750 лв.
2. Годишна поддръжка и почистване на основния изпускател – отстраняване на затлачването
и почистване на канала на основния изпускател
от храсти и дървета – 1000 лв.
3. Отстраняване на растителността от язовирната чаша от наноси и провеждане на противоерозионни дейности по укрепване на бреговете – 600 лв.
4. Закупуване на зарибителен материал – шаран,
от рибно стопанство – 6050 бр. – 0,60 лв. – 3630 лв.
5. Закупуване на фураж за изхранване на
шарана – 4000 т, 0,25 лв./т – 1000 лв.
6. Дезинфекция и торене на язовира с оборски
тор – 300 лв.
Общо ІІІ година по инвестиционна програма – 7280 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници
на трудови правоотношения – двама – 4673 лв. – 9347 лв.
2. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 12 месеца – 15 лв. – 180 лв.
Общо за ІІІ година по социалната програма – 9527 лв.
Общо инвестиции през ІІІ година – 16 807 лв.
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Инвестиционна програма за ІV година:
1. Годишна поддръжка и почистване на преливния канал – 750 лв.
2. Годишна поддръжка и почистване на основния изпускател, отстраняване на затлачването
и почистване на канала на основния изпускател
от храсти и дървета – 1000 лв.
3. Отстраняване на растителността от язови рната ча ша о т на носи и п ровеж да не на
противоерозионни дейности по укрепване на
бреговете – 600 лв.
4. Закупуване на зарибителен материал – шаран,
от рибно стопанство – 6050 бр. – 0,60 лв. – 3630 лв.
5. Закупуване на фураж за изхранване на
шарана – 4000 т – 0,30 лв./т – 1200 лв.
6. Дезинфекция и торене на язовира с оборски
тор – 300 лв.
Общо за ІV година по инвестиционна програма – 7480 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници на трудови правоотношения – двама – 5101 лв. – 10 202 лв.
2. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 12 месеца – 15 лв. – 180 лв.
Общо за ІV година по социалната програма – 10 382 лв.
Общо инвестиции през ІV година – 17 862 лв.
Инвестиционна програма за V година:
1. Годишна поддръжка и почистване на преливния канал – 800 лв.
2. Годишна поддръжка и почистване на основния изпускател – отстраняване на затлачването
и почистване канала на основния изпускател от
храсти и дървета – 1200 лв.
3. Отстраняване на растителността от язови рната ча ша о т на носи и п ровеж да не на
противоерозионни дейности по укрепване на
бреговете – 700 лв.
4. Закупуване на зарибителен материал – шаран,
от рибно стопанство – 6050 бр. – 0,80 лв. – 4840 лв.
5. Закупуване на фураж за изхранване на
шарана – 4000 т – 0,30 лв./т – 1200 лв.
6. Дезинфекция и торене на язовира с оборски
тор – 300 лв.
Общо за V година по инвестиционна програма – 9040 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници на трудови правоотношения – двама – 5101 лв. – 10 202 лв.
2. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 12 месеца – 15 лв. – 180 лв.
Общо за V година по социалната програма – 10 382 лв.
Общо инвестиции през V година – 19 422 лв.
Общо инвестиции по инвестиционната програма І – V година – 49 355 лв.
Общо инвестиции по социалната програма
І – V година – 45 002 лв.
Общо инвестиции І – V година – 94 357 лв.
Инвестиционна програма след V година до края
на периода:
1. Годишна поддръжка и почистване на преливния канал – 10 000 лв.
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2. Годишна поддръжка и почистване на основния изпускател – отстраняване на затлачването
и почистване канала на основния изпускател от
храсти и дървета – 9000 лв.
3. Почистване язовирната чаша от наноси и
провеждане на противоерозионни дейности по
укрепване на бреговете – 15 000 лв.
4. Закупуване на зарибителен материал – шаран, от рибно стопанство – 60 000 бр. – 0,60 лв./
бр. – 36 000 лв.
5. Закупуване на фураж за изхранване на шарана – 40 000 т – 0,30 лв./т – 12 000 лв.
6. Торене с оборски тор и дезинфекция на
язовира – 2500 лв.
Общо от V година до края на периода по
инвестиционна програма – 84 500 лв.
Социална програма
1. Наемане на работници на трудови правоотношения – двама – 80 000 лв. – 160 000 лв.
2. Плащане на ток на „Тракийска гробница“ – 3600 лв.
Общо от V година до края на периода по
социалната програма – 163 600 лв.
Общо инвестиционна програма след V година
до края на периода – 248 100 лв.
Общо инвестиции за целия период на концесията – 342 457 лв.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината на
основание чл. 18, ал. 4 ЗК в тримесечен срок от
влизането сила на решението на концедента за
определяне на концесионер да сключи договор
за концесия с ЕТ „Михаил Калайджиев“ – Свиленград, в което Михаил Панайотов Калайджиев
от Свиленград, едноличен собственик на капитала, 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. ІІ от решението на ОбС – Свиленград, както
и обвързващото предложение, инвестиционното
предложение и офертата на участника, които са
неразделна част от решението.
Председател: Т. Коларова
5427

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 410
от 11 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, област Благоевград, одобрява проектите за
ПУП – ПРЗ (планове за регулация и застрояване),
на поземлени имоти в землищата на с. Дебрен и
с. Долно Дряново и разширение на регулацията на
с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател: Г. Мисирков
5471
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251. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите
съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на воден обект – яз.
„Въча“. Цел на ползването – съоръжение за отдих и воден спорт – несамоходна плаваща база
Б-166 „Воден рай“. Място на ползването – в акваторията на язовир „Въча“, на площ 1,500 дка,
с размери: широчина 37,5 м и дължина 40 м,
на разстояние над 3500 м от язовирната стена,
в местността Нейчев чифлик, в землището на
с. Михалково, община Девин, област Смолян, с
ЕКАТТЕ 48547. Географски координати на граничните точки: т. 130. 41°54′ 08,3″; 24° 26′ 44,7″;
т. 131. 41°54′ 08,0″; 24° 26′ 46,2″; т. 132. 41°54′ 06,8″;
24° 26′ 45,7″; т. 133. 41°54′ 07,1″; 24° 26′ 44,1″. Схема и технически параметри на съоръжението:
несамоходна плаваща база Б-166 „Воден рай“ с
габаритна дължина на корпуса 28,150 м, и широчина – 26,50 м, четири броя садки, които няма да
се използват за риборазвъждане и не представляват обект за аквакултури по смисъла на Закона
за рибарството и аквакултурите. Условия, при
които ще се разреши ползване в акваторията на
язовира: Несамоходна плаваща база Б-166 „Воден
рай“ да удовлетворява изискванията за безопасност в добре закотвено състояние в акватория
на язовира съгласно свидетелство за годност от
Изпълнителна агенция „Морска администрация – Бургас. За предотвратяване на негативен
ефект върху водите във връзка с осъществяване
на дейността да се извършва собствен мониторинг
за качеството на водите в обхвата на разрешеното
ползване по задължителни показатели. Трайно
да бъдат сигнализирани пунктовете за собствен
мониторинг преди началото на експлоатация на
съоръжението, съгласувано с Басейнова дирекция
Източнобеломорски район – гр. Пловдив. Договор
със специализирана фирма за условията и реда
за източване на отпадъчните води, формирани
на Б-166 „Воден рай“, които ще се транспортират
до Пречиствателна станция – Пловдив. Съгласно
чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен срок
от обнародването и публичното обявяване на
съобщението в община Девин заинтересуваните
лица могат възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при
които да бъде издадено разрешителното, с оглед
гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмените възражения и/или предложения се
представят в Министерството на околната среда и
водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел
„Използване на водите“.
5448
741. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане от
минерална вода от находище „Вършец“ – сондаж
№ 3, разположен в гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана. Разрешеният годишен воден
обем от 15 768 куб.м се изменя на 5045,8 куб.м.
Останалите параметри на разрешеното водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
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и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
5449
815. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение на параметрите на разрешеното водовземане
в Разрешително № 01610072 от 24.ІІІ.2008 г. за
водовземане от минерална вода от находище
„Варвара“ – сондаж № 4, с. Варвара, община
Септември, област Пазарджик, както следва:
1. Намаляване на разрешения годишен воден
обем от 15 768 куб.м/годишно на 6307,2 куб.м/
годишно.
2. Намаляване на разрешения дебит от 0,5 л/сек
на 0,2 л/сек.
Останалите параметри на разрешеното водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят.
Писмен и въ зра жен и я и п ред ложен и я о т
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
5450
157. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 670/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Биляна Кристиянова Райкова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
5461
641. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 4/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Надя
Савова Атанасова – адвокат от Адвокатската
колегия – Бургас, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.
5462
56. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за: доцент
по 02.15.03 земна основа, фундиране и подземно
строителство (земна механика и фундиране) към
катедра „Геотехника“ със срок 3 месеца; асистенти
по: 02.15.03 земна основа, фундиране и подземно
строителство (земна механика и фундиране) към
катедра „Геотехника“ – един; 02.17.05 архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(архитектурни конструкции) към катедра „Сградостроителство“ – двама, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, в. 449 и 866-90-54.
5463
7. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за: професор
по 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство (национална
сигурност) – със срок 3 месеца; доцент по 05.02.05
финанси, парично обращение, кредит и застра-
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ховка – един, със срок 3 месеца; платена задочна
докторантура по 02.19.01 техника на безопасността
на труда и противопожарната техника със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, стая 204, за справки
тел. 052/359-510, 052/359-609, www.vfu.bg.
5464
8. – Община Видин уведомява заинтересованите граждани, че е изработен проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин в
обхват ПИ № 10971.489.94 в землището на Видин.
Документацията може да бъде разгледана в
стая 9, ет. 4, в сградата на община Видин всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 12,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5473
80. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за регулация и застрояване на масиви № 000, 088, 092 и 189 по
КВС на землището на с. Лиляче и № 057, 086,
134 и 135 по КВС на землището на с. Чирен
за обект „Комплекс кариера – с. Лиляче“ на
„Холсим България“ – АД. Проектът може да се
разгледа в сградата на община Враца, стая 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5436
30. – Общинската служба по земеделие – Пловдив, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за обезщетение със земеделски
земи в община Куклен, област Пловдив, че е
изготвен планът за обезщетение за територията
на общината. Планът за обезщетение е изложен
за разглеждане в общинската служба по земеделие
и не подлежи на обжалване.
5433
45. – Община Приморско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
ОЕСУТ – гр. Приморско, с протокол № 3 от
13.V.2010 г., т. 13, е приел ПУ П/ПРЗ за ПИ
№ 37023.21.28 и ПИ № 37023.21.29 по кадастралната карта и проект за изменение ПУП/ПРЗ
за ПИ № 37023.501.483, ПИ № 37023.501.530,
П И № 37023.501.531, П И № 37023.501.559 и
№ 37023.501.560 по кадастралната карта на гр.
Китен. Проектът се съхранява от дирекция „УТ“
на кметство Китен и може да бъде предоставен
за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
5435
11. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 9 от Протокол № 25 от 27.V.2010 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Хасково е
приет проект за подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми за водоснабдяване,
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канализация и електроснабдяване и парцеларен
план за водоснабдяване за регионален център за
третиране на неопасни отпадъци в подемлени
имоти с номера 000518 и 000519 в землището на
с. Гарваново, община Хасково. Поземлен имот
000519 е съществуващо сметище, обособено като
терен „За депо за отпадъци“. За поземлени имоти
с номера 000518 и 000519 се определя предназначение „За регионален център за третиране на
неопасни отпадъци“ при следните устройствени
показатели: етажност – до 3 етажа, височина – до
15 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
80 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,4; минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е). Линиите
на застрояване и разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно гарфичната част
на проекта. На основание чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ
заинтересувани лица по този подробен устройствен план са собствениците или носителите
на ограничени вещни права в имоти, попадащи
в 2000-метровата хигиенно-защитна зона, определена съгласно условията на Наредба № 7
от 1992 г. на МЗ за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда. Хигиеннозащитната зона обхваща имоти в землищата на
Болярово, с. Гарваново и с. Въгларово, община
Хасково, и в землището на с. Татарево, община
Минерални бани, област Хасково. Проектът се
намира в Дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5432
60. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за подземен кабел до БКТП 20 kV в имот
№ 051063 по КВС на землище с. Безмер, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На основане чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5434
90. – Община Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план, за
определяне на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот № 255074, в
местността Манастира, землището на с. Лесичово,
община Лесичово, област Пазарджик. Проектът
се намира в сградата на община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Лесичово.
5474

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1 и
чл. 163, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д. № 197/2010
въз основа на оспорваните административни актове – Решение № 424 от 21.ІV.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, с което е утвърдена общинската
транспортна схема и маршрутните разписания на
градските и междуселищните автобусни линии,
и Решение № 425 от 21.ІV.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, с което е обявен конкурс за
възлагане на обществен превоз на пътници по
утвърдени общинска и съответни квоти от областната и републиканската транспортна схема,
приети са пакетите за комбинираните автобусни
линии, изисквания към кандидатите и автобусите,
критерии за оценка на предложенията, начинът на
оценка и класиране на кандидатите, определен е
съставът на комисията по провеждане на конкурса
и оценка на постъпилите предложения, срок, цена
за участие в конкурса, гаранция за изпълнение
на договора, като с решението общинският съвет
е делегирал изпълнението на своите функции
относно провеждането на конкурса на кмета на
Община Смолян.
5481
Административният съд София-град, ІІ отделение, 32 състав, призовава Тодор Цветков Василев
с последен известен по делото адрес София, ул.
Гладиола 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 21.ІХ.2010 г. в 14 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 58/2010, образувано по жалба
на Борис Васков Петков срещу заповед № РД18-74 от 20.Х.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
5480
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния
управител на област Стара Загора на т. 3 и 4,
приети с т. VIII от приложение № 1 – Схема на
движението на масовия градски транспорт на
Община Стара Загора, изменено с § 26 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за обществения ред при използване на превозни
средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 804 от
29.IV.2010 г. на Общинския съвет – Стара Загора, по което е образувано адм.д. № 219/2010 по
описа на Административен съд – Стара Загора,
насрочено за 30.IX.2010 г. от 14 ч.
5437
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
22.XI.2007 г. на Софийския градски съд вписва
по ф.д. № 1474/2007 преместване на седалището
и адреса на управление на „Епсилон“ – ЕООД,
от София, бул. Евлоги Георгиев 51, ет. 5, в с.
Храбърско, Главен път Е 80, Конна база, Софийска област.
2979
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 1475/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с огра-
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ничена отговорност „Булмет трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Долна
баня, Софийска област, м. Съръмеше, кв. 121, с
предмет на дейност: търговия с метали и готови
метални изделия, търговия с отпадъци и отломки
от черни и цветни метали и техните сплави (след
получаване на лицез), търговско представителство
и посредничество, комисионни и превозни сделки,
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Димитър Ангелов Попов.
2982
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1491/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Братя Пенкови“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Етрополе, Софийска
област, ул. Любен Каравелов 1, с предмет на
дейност: транспорт – вътрешен и международен,
транспортна дейност – превоз на стоки, пътници
и товари, транспортни услуги с леки и товарни
автомобили, търговска дейност в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица и фирми, реекспорт, бартерни
сделки, маркетинг, мениджмънт, туризъм, откриване и експлоатация на заведения за обществено
хранене, хотели, придобиване и отчуждаване на
права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау,
рекламна дейност, ресторантьорство, производство
и търговия на строителни материали, комунална
дейност – сметопочистване, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци, участия в търгове и
обществени поръчки, търговия с горивни продукти,
дърводобив и дървопреработване, строителство и
строително-ремонтни дейности и услуги, както
и всякакви дейности, търговия и услуги, незабранени със законите на страната или свързани с
предмета на дейност на дружеството. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Павлин Василев Пенков и Иван Василев Пенков
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
2983
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1492/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Феникс комерс консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Етрополе, Софийска област, ул. Марко Проданов 5, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина – внос и износ на стоки,
материали и суровини, вкл. такива на тежката и
леката промишленост, както и на химическата
индустрия, комисионна, спедиционна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически,
юридически лица и фирми, реекспорт, бартерни
сделки, маркетинг, производство и търговия на
строителни материали, строително-ремонтни
работи и услуги, дърводобив, дървопреработване,
производство и търговия на изделия, суровини и
материали от дърво, производство и търговия на
растителни и животински продукти, разкриване на
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магазини за цветя, дизайн, аранжиране на сгради
и помещения, участия в търгове и обществени
поръчки и всякакви други дейности, търговия и
услуги, незабранени със законите на страната или
свързани с предмета на дейност на дружеството.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стефан Любомиров Петков.
2984
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1489/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Барса – транспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман, Софийска област, ул. Пейо
Яворов 27, с предмет на дейност: транспортна и
спедиторска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Георгиев Арангелов.
2985
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1464/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тримекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
Софийска област, ул. Балканска 38, с предмет
на дейност: търговска дейност, производство,
покупка и продажба на стоки в първоначален,
преработен и обработен вид, зърнопроизводство,
хлебопроизводство, сортиране и преработка на
хартиени отпадъци, производство, изкупуване
и пласмент на селскостопански продукти, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни и
спедиторски услуги, експорт и реекспорт, строително-монтажни услуги, комисионни и консигнационни сделки, всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петранка
Петрова Бешкова.
2986
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1463/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стройконсулт
ИК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Божурище, Софийска област, ул. Далия 6, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
проектиране, строителство или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, консултантска дейност, всички други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Спасов Камбуров.
2987
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1462/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елис консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Божурище, Софийска област, ул. Далия 6, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
проектиране, строителство или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, консултантска дейност, всички други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Елисавета
Иванова Камбурова.
2988
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 443/95 вписва поемане на
предприятие с фирма „Мини – Рали – Стоян Спасов“ – с. Равно поле, на едноличен търговец Стоян
Благоев Спасов от Галина Стоянова Господинова с
фирма „Мини – Рали – Галина Господинова“ (рег.
по ф.д. № 1459/2007), и я вписа като едноличен
търговец със седалище и адрес на управление с.
Равно поле, ул. Равнополска пролет 4.
2989
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1487/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „ФТСИЕ – Булг
011“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Правец, Софийска област, бл. 208, вх. В,
ап. 33, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, производство на стоки с цел продажба, други дейности, незабранени от законите на
Република България. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Майкъл
Уилям Макдоуъл.
2990
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 850/2002 вписа прехвърляне
на търговското предприятие на едноличен търговец с фирма „Виво – Стефан Георгиев“ – с. Церово, от Стефан Трайков Георгиев като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец с фирма„Виво – Емил Георгиев“ (рег. по ф.д. № 850/2007 по описа на СОС).
158
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
16.ХІ.2007 г. на Софийски градски съд, регистрирано по ф.д. № 1408/2007, вписа промяна за
„Типс Лимитид“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление от София, район „Триадица“, ул. Алабин 36, ет. 2, в Своге, ул. Райко
Даскалов 22.
159
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 984/2004 вписа прехвърляне
на търговското предприятие на едноличен търговец с фирма „Райчо Калпачки“ – с. Говедарци,
от Райчо Иванов Калпачки като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец с фирма „Сашо Янакиев“ (рег.
по ф.д. № 1358/2007 по описа на СОС).
160
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1392/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Инстал – А1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Долна
баня, Софийска област, ул. Новодомска 10, с
предмет на дейност: производство и търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
стоки за бита и стоки за широко потребление,
производство, преработка, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, транспортна
дейност в страната и в чужбина, строителноремонтна дейност, вътрешен и международен
туризъм и свързаните с тях услуги, ресторантьорство, хотелиерство, кафетерии, външнотърговска
дейност, изкупуване, преработка и търговия с
диворастящи плодове, билки и гъби, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, шивашки, фризьорски, дърводелски и
сервизни услуги, дизайн, както и всякакви други
дейности, разрешени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ангел Николов Дамянов.
161
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1414/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ранков“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд, ул.
Иван Вазов 53, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност с всякакви стоки,
незабранени със закон, комисионна, складова и
лизингова дейност, програмна и информационна
дейност, спедиционна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, туристически услуги,
селскостопанска дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ботьо Асенов Ранков.
162
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1410/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Търнърс емпайър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. България 12, вх. Б, ет. 4, ап. 21, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, производство на стоки с цел продажба, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стюърт Айвън Търнър и Тереза
Търнър, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
163
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1334/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Трасъл траст – България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Скравена, община Ботевград, Софийска област, ул.
Иван Вазов 7, с предмет на дейност: търговска
дейност, производство, покупка и продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, внос, износ и реекспорт, производство на
селскостопанска продукция, растениевъдство и
животновъдство и търговия, туризъм, транспортни
услуги – превоз на пътници и товари, дърводобив, дървопреработване и дървообработване,
внос и износ на машини и съоръжения за тези
дейности, външнотърговска дейност, рекламна
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, импресарска дейност, търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Кристофър Питър Молд, Джонатан Артър
Дейвид Анис и Уилиам Майкъл Алекзандър Тринк
и се управлява и представлява от управителя
Клер Луис Пауър-Браун.
164
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1411/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Теменуга“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Детелина 9, вх. Б, ет. 1, ап. 15, с предмет
на дейност: консултантска и търговска дейност,
строителство, строително проектиране, строително-ремонтна дейност, финансово-счетоводни
услуги, покупко-продажба и наеми на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в сраната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Теменуга
Николова Паунова.
165
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 388/2001 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на „Корона – 2001“ – ЕООД, Казанлък, представлявано
от Чавдар Йорданов Войводов, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Фероинвест“ – ЕООД, Варна.
880
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3964 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 128/2007 вписа
промени за „СБС“ – ООД: променя наименованието на „Куик старт“ – ООД; премества адреса
на управление в Стара Загора, ул. Стефан Караджа 2, вх. 0, ет. 5, ап. 14; вписва като съдружник
Росица Ширкова Генова; вписва прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружник
Стоян Константинов Стоянов; вписва промяна в
предмета на дейност: посредническа дейност по
наемане на работа в България и в други държави
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на търсещи работа лица и на работодателите,
предлагащи работни места, с цел сключване на
договор за наемане на работа, информиране и
консултиране на търсещите работа лица и на
работодателите, психологическо подпомагане на
търсещи работа лица, насочване към професионално и/или мотивационно обучение, насочване и
подпомагане на започване на работа, вкл. в друго
населено място в страната или в други държави,
рекламна дейност за свободни работни места и за
съответните длъжности, проучване, консултации,
събеседване, провеждане на конкурси с лица,
търсещи работа, посредническа дейност между
фирми и сключване на междуфирмени договори
за изпращане на лица на работа на други места
в България или в други държави, проучвателна
дейност в областта на производството и търговията, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, външна
и вътрешна търговска дейност с всякакви стоки,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение;
дружеството ще се представлява и управлява от
Росица Ширкова Генова и Стоянка Желязкова
Пастърмова-Цачева заедно и поотделно; вписва
изменения в дружествения договор.
881
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4019 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 563/2004 вписа
промени за „Зарев комерс“ – ООД: вписва като
управител Тоня Василева Зарева; дружеството ще
се представлява и управлява от Венцислав Косев
Зарев и Тоня Василева Зарева заедно и поотделно.
882
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2019 от 27.VI.2007 г. по ф.д. № 1171/99 вписа
промяна за „Автотранспорт и сервиз“ – ЕООД:
преизбира като управител Ромео Радков Петров.
883
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3954 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1492/2007 вписа
промени за „Еко индъстри“ – ООД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия с петролни
продукти, разкриване на собствена мрежа от
бензиностанции, външна и вътрешна търговия,
внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация
на собствена търговска мрежа, производство,
изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на
машини и съоръжения за хранително-вкусовото
производство, на всякакви промишлени изделия
и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност,
обществено хранене, ресторантьорство и услуги,
вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, разкриване и експлоатация на забавни и
увеселителни заведения, развиване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения,
развиване на импресарска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица, транспорт
и спедиция (без поща), таксиметрови услуги,
строителство, реализация на готов строителен
прод у к т, нау чноизследователска и развойна
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дейност, маркетинг, инженеринг и инвестиции
в посочените дейности в страната и в чужбина,
както и всякакви други търговски дейности,
допустими от законодателството, които изрично
не са забранени със закон, а за тези, за които е
предвиден разрешителен или лицензионен режим,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз; вписва изменения в дружествения договор.
884
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4045 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1430/2000 вписа промени за „Студио С“ – ЕООД: премества
адреса на управление в Стара Загора, ул. Св.
Княз Борис 73, ет. 1, ап. 2; вписва изменения в
учредителния акт.
885
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4042
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 640/2003 вписа промени
за „Групова практика за първична стоматологична дейност – Драндаревска и Вълев“ – ООД:
променя наименованието на „Групова практика
за първична дентална дейност – Драндаревска
и Вълев“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност: извънболнична първична дентална дейност; вписва изменения в дружествения договор.
886
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4018 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 407/2003 вписа
промени за „Вето комерс“ – ООД: вписва като
управител Тоня Василева Зарева; дружеството
ще се представлява и управлява от Тоня Василева Зарева и Венцислав Косев Зарев заедно и
поотделно.
887
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4043 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1120/2007 вписа
промени за „Крокус“ – ЕООД: освобождава като
управител Ангелина Митева Атанасова; вписва
като управител Николай Иванов Атанасов.
888
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 т. по ф.д. № 791/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Меди – Рос – Росица Русева“, Стара Загора,
представлявано от Росица Неделчева Русева-Желязкова, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Рос – Мари“ – ЕООД,
Стара Загора.
889
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3985 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1894/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Станхристранс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Раднево, ул. Магда Петканова 15, с
предмет на дейност: търговия, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонт
на жилищни и промишлени сгради, търговско
представителство и посредничество, спедиционни
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(без поща), складови, бартерни, консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина с
леко- и тежкотоварни автомобили, производство,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, строителство и строително-монтажна
дейност, металообработване и търговия с изделия
от метал, авторемонтна, рекламна и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станка
Георгиева Христова.
890
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3690 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1758/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милениум транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Гълъбово, кв. Строител, бл. 38,
вх. А, ет. 5, ап. 15, 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, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова,
транспортна дейност, вкл. таксиметрова дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на товари и пътници, внос, износ и
външнотърговска дейност, ремонтна и сервизна
дейност на автомобили и двигатели с вътрешно
горене, счетоводни консултации и услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон, след снабдяване с лиценз, разрешителни
или други необходими документи за дейностите,
за които законът изисква такива. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Милен Русев Генев.
891
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1431 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1151/2003 вписа
промени за „Еврокомерс“ – ООД: освобождава
като управител Радомир Желев Пепелов; вписва
изменения в дружествения договор.
892
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4115 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 61/97 вписа
промени за „Супер табак“ – ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
като съдружник Светлозар Владимиров Филипов;
вписва изменения в дружествения договор.
893
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3992 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1901/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Гешев и
син“ – ООД, със седалище и адрес на управление на
Казанлък, ж. к. Изток, бл. 7, вх. А, ап. 9, с предмет
на дейност: покупка на всякакви стоки или други
вещи, незабранени със закон, с препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, производство на
стоки, незабранени със закон, с цел продажбата
им в страната и в чужбина, транспортна, вкл. и
международен транспорт, комисионна, складова,
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лизингова, туристическа, рекламна и ресторантьорска дейност (всички като предприятие по
смисъла на ТЗ), търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,
сделки с интелектуална собственост и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Иванов Гешев
и Иван Господинов Гешев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1361
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4119 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1961/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мареа – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 45,
вх. А, ет. 5, ап. 38, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
превозни сделки, превозни, таксиметрови и хотелиерски услуги, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, внос и износ на стоки, внос и търговия със
стоки и материали на дребно и едро и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мирослав
Николов Радков.
1362
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4124 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1966/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ейнджълс тиърс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Чирпан, бул. Георги Димитров 20,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и/или в чужбина, експорт, импорт и реекспорт,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни,
рекламни, информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни, фотографски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и посредничество в тази област, лизинг и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Жасмин Огиър.
1363
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4125 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1967/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Боринвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 86,
вх. Г, ет. 8, ап. 95, с предмет на дейност: покупка,
продажба, строителство, довършителни работи и
ремонт, покупка и продажба на парцели за строителство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща) и превозни
сделки и всякакви други сделки и търговска дейност, незабранени със закон, а когато се изисква
разрешение или лицензия, след тяхното издаване.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боряна Тодорова Добрева и Златко Грозев Гочев и се управлява и
представлява от Боряна Тодорова Добрева.
1364
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4127 от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1969/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 51,
ет. 3, ап. 54, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други незабранени със закон дейности,
изискващи воденето им по търговски начин в
страната и в чужбина, а при дейности с разрешителен режим, след издаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Димитров Иванов.
1365
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4136 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1975/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Каменови“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Иван Вазов 7, вх. Б, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: търговия с авточасти и промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, комисионни и спедиционни
(без поща) сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерска, туристическа,
рекламна и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим, след издаване на съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветомир Генов Каменов и Деница Славеева Каменова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1366
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4138 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1977/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галина – 84“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Овощник, ул. Пионерска 22, с
предмет на дейност: търговия със стоки, търговско
представителство и посредничество и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след получаване на
съответното разрешение. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Марин Гилев Маринов.
1367
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4073 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1944/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Мартима“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Иван Вазов 13, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, рекламни, информационни, консултантски и маркетингови услуги и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след снабдяване със
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мартина Минкова Атанасова и Илияна Минкова
Атанасова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1368
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4128 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1970/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сис – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Стефан Караджа 87,
вх. А, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност: продажба
на месо и месни произведения, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на пакетирани стоки,
външноикономическа дейност, като внос, износ,
търговско представителство и посредничество, и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Силвия
Пламенова Иванова.
1369
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4139 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1978/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ин транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 93, вх. изток, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: инженеринг, маркетинг, внос и търговия с
нови и употребявани автомобили и части за тях,
транспортна и спедиторска дейност, строително
предприемачество и вътрешен дизайн, производство и търговия с мебели и модули за вътрешно
обзавеждане и всякакви други дейности и услуги,
разрешени със закон, след снабдяване с необходимия лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Неделчев Коев.
1370
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с определение № 4087 от 3.ХII.2007 г. по ф. д.
№ 1949/2007 вписа откриване на нова партида на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Си Ви Ес Би“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Иван Мирчев 8,
ет. 3, ап.1, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, управление, експлоатация и техническо обслужване на инсталации за производство
и преработка на електрическа и топлинна енергия,
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реализация на химически, нефтопреработващи,
фармацевтични, металургични системи от производство, преработка на хидроелектрически,
термоелектрически, газови или дизелови от съвместно производство на топло- и електроенергия
и дистанционно отопление, консултантски услуги,
организиране и обучение на персонал за работа с
инсталациите и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Си Ви сървис С.Р.Л.“, Италия, представлявано от Стефано Джовани Куда, и се управлява
и представлява от управителя Масимо Верарди.
1371
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4026 от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1913/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хет 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 69, вх. 0,
ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: проектантски
услуги, 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 (без
поща), превозни сделки, производство и търговия със селскостопанска продукция, счетоводни,
строително-ремонтни, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги (всички
под форма на предприятие), покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякакви други дейности, по
характер и обем изискващи водене по търговски
начин и незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Христо Емилов Топалов.
1372
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4093 от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1955/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елжи Астахов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 26,
вх. В, ет. 3, ап. 39, с предмет на дейност: сервиз
на фискални устройства и друга електронна
техника, консултантски услуги, разкриване и
експлоатация на собствена търговска мрежа,
търговско представителство и посредничество,
складови, импортно-експертни сделки, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон, а при установен
със закон или друг нормативен акт разрешителен
режим за определена дейност, след получаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Живко Богданов Астахов.
1373
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4094 от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1956/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арт – медия – хаус“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 56, вх. А, ет. 7, ап. 128, с предмет на
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дейност: търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, ремонт на жилищни и
промишлени сгради, търговско представителство и посредничество, спедиционна (без поща),
складови, бартерни и консигнационни сделки в
страната и в чужбина с леко- и тежкотоварни
автомобили, производство, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, строителство,
строително-монтажна, рекламна, авторемонтна
дейност, металообработване и търговия с изделия
от метал и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петранка
Колева Иванова.
1374
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3868 от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 1834/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Студио
дизайн арт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров
10, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: производство и търговия с мебели, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговска, комисионна, хотелиерска, рекламна, издателска и
печатарска дейност, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, експлоатация
на заведения за обществено хранене, ресторанти,
кафе-аперитиви, сладкарници и заведения за бързо
хранене (по законоустановения ред), производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, транспортна дейност в
страната и в чужбина и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5100 лв., със съдружници Боян Тончев
Проданов, Христо Иванов Христов и Теменужка
Николова Димова, които го управляват и представлява заедно и поотделно.
1375
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4052 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1930/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Винополис“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. Септемврийче 13, с
предмет на дейност: производство, търговия и
преработка на грозде, зърнени култури и зърнени
продукти, мляко и месни продукти, производство
и търговия на едро и дребно с вино и алкохолни
напитки, производство, преработка и търговия
с промишлени, селскостопански, хранителни
и битови стоки, вътрешни и меж дународни
превози на пътници и товари със собствени и
наети транспортни средства, вътрешна и външна
търговия, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, внос, износ, бартерни сделки,
реекспорт, комисионна, лизингова, рекламна,
информационна, складова, строителна дейност,
лицензионни сделки, сделки с индустриална

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

и интелектуална собственост, производствена
дейност в областта на промишлеността, селското
стопанство, търговията, спорта и услугите, ресторантьорство, хотелиерство, битови, сервизна
услуги, изграждане на магазинна мрежа, вкл. и
на консигнационен принцип, търговия с моторни
превозни средства, селскостопански средства и
машини, инвентар и съоръжения – нови и втора
употреба, покупко-продажба, и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, а когато има разрешителен
режим, след снабдяване със съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Паолина Кънчева
Лукова и Иванка Йовкова Стойкова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1376
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4049 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1927/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проданов и сие“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов
36, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на ценни
книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна
(без поща), складова, информационна, програмна,
издателска, печатарска, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна дейност и други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост и други подобни дейности, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
външнотърговска дейност, експорт и реекспорт
и всякакви други дейности, които по характер и
обем изискват водене по търговски начин, и незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Стефко Танев Проданов.
1377
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4053 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1931/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„А 100“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 79, ет. 1,
ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или оработен вид, подготовка
на водачи на МПС, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз, след снабдяване с такъв. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Албена Георгиева Стоянова.
1378
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4071 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1942/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Димов кънстракшън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, кв. Три
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чучура, бл. 48, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, ремонт, монтаж и
поддръжка на жилищни и промишлени сгради,
търговия, строителна и предприемаческа дейност, информационни услуги, представителство
на наши и чуждестранни фирми, хотелиерство и
ресторантьорство и всякакви други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след снабдяване със съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Димов Димов.
1379
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4072 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1943/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Венера – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, кв. Железник, ул.
Загорка 15, вх. 0, ап. 10, с предмет на дейност:
търговия с промишлени и хранителни стоки,
ресторантьорство, хотелиерство, откриване на
заведение за обществено хранене за продажба
на дюнер, кафе-сладкарница, кафе-аперитив,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен вид, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство
и посредничество и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Костадин
Банков Банков.
1380
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4149 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1988/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Газконтрол
КТХ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка 17, вх. Б,
ап. 65, с предмет на дейност: продажба, ремонт
и сервизно обслужване на фискални устройства,
изграждане, поддръжка и сервиз на бензино-,
газо-метанстанции, строително-монтажни работи,
ремонт и поддръжка на промишлени и граждански обекти, консултантска и инженерингова
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство и покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
дистрибуция, комисионна, спедиционна (без поща)
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупка
с цел продажба и отдаване под наем на моторни
превозни средства и всякакви други дейности и
услуги в страната и чужбина, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим – след
получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Калин Димитров Банков, Тодор
Тодоров Стойчев и Христо Александров Балджиев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
2724

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4141 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1980/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„МВ сълюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 137, вх. Б,
ет. 3, ап. 55, с предмет на дейност: административни, преводачески, консултантски, посреднически
и рекламни услуги, проектиране, изграждане и
реконструкция на строителни обекти, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
клубни и други услуги, строителна дейност и
търговия със строителни материали, транспортна
дейност и услуги в страната и чужбина, търговско
представителство (без процесуално) и посредничество на наши и чуждестранни физически и
юридически лица, производство, преработка и
търговия с всякакъв вид промишлени и селскостопански изделия и продукти от растителен и
животински произход, търговска дейност с тютюневи изделия и алкохолни напитки, разносна
търговия, сделки с интелектуална собственост,
маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна, рекламна, маркетингова,
инвестиционна, информационна, инженерингова,
туристическа, програмна и рекламна дейност,
покупка и продажба на стоки или други вещи в
страната и в чужбина, кафетерия, хотелиерство
и ресторантьорство, софтуерни консултации и
разработки, внос и износ на услуги в сферата
на информационните технологии, изготвяне и
продажба на софтуерни продукти, консултации и
услуги в сферата на информационните технолиги
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мариан Пенев Василев.
2725
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 15 ЗСН с решение № 2761 от 17.VIII.2007 г. и
решение № 3001 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 1298/2007
вписа в регистъра „Сдружение за напояване
земя – вода“ със седалище и адрес на управление
с. Маца, община Раднево, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН
хидромелиоративна инфраструктура, изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи
и съоръжения, доставяне и разпределение на
водата за напояване, отвеждане на излишните
води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи,
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
Целите на сдружението са чрез взаимопомощ и
сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес да извършва дейности, свързани
с напояване и отводняване на земеделски земи
на територията на сдружението. Сдружението
е с неопределен срок, територията му обхваща
1023,980 декара изградена поливна площ, годна
за напояване в землището на с. Маца, с. Полски
градец и с. Търговище, разпределени в 119 имота
със 162 собственици. Сдружението е с членове на
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управителния съвет: Енчо Николов Каравелов,
Тончо Атанасов Димитров и Младен Динев Христов, и контролен съвет в състав: Диньо Бинев
Иванов, Иван Русев Иванов и Ирина Георгиева
Желязкова, и се представлява от председателя
Енчо Николов Каравелов.
2726
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4143 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1982/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Уорк къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 163, ет. 1, партер, с предмет на дейност:
посредническа дейност по наемане на търсещите
работа лица в Република България и/или в други
държави – членки на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, и/или на моряци,
сключване на международни договори, спогодби
и споразумения за заетостта на български граждани в чужбина и на чуждестранни граждани в
Република България, сключване на посреднически
договори с чуждестранни работодатели за наемане
на работа на български граждани и на моряци,
всякакъв вид консултантска дейност, производство,
преработка и търговия с всякакъв вид промишлени
и селскостопански изделия и продукти от растителен и животински произход, търговска дейност с
тютюневи изделия и алкохолни напитки, разносна
търговия и всякакави други дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след снабдяване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Руска Манолова Стоянова.
2727
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4176 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 2000/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тони – 96“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Антон Марчин
72, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
посредничество и сделки с недвижими имоти, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително проектиране,
организиране на счетоводна отчетност и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, складова, транспортна, таксиметрова, превозна, външноикономическа дейност,
експорт и реекспорт, производство и търговия
със селскостопанска продукция и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ангел Драгиев Ангелов.
2728
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4177 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 2001/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Микони“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Змейово, с предмет на дейност:
търговия с хранителни стоки на едро и дребно,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортни
услуги с товарни и леки автомобили, строителни
услуги за ниско и високо строителство, търговско
представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ на всички видове стоки,
незабранени от закона, сделки с недвижими имоти
и всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешение – след издаване на лиценз или
съответно разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Тодорова Косева.
2729
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3921 от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 1863/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кавик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул.
Загоре 3, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с дървен материал, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, превоз на пътници и
товари в страната и чужбина със собствен или
нает транспорт, търговско представителство и посредничество и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Марин
Васков Маринов.
2730
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4153 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1992/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Савина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, кв. Железник, ул.
Загорка 31, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
счетоводни и консултантски услуги, вътрешно- и
външнотърговска, маркетингова, инвестиционна,
инженерингова, програмна и рекламна дейност,
производство на стоки с цел продажба, търговкско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
сделки с интелектуална собственост и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон
и чието осъществяване не е подчинено на разрешителен режим. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Савка Добрева Христова.
2731
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4151 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1990/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Акаунт – Ан – Ти“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Гълъбово, ул. Иван Вазов 45, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
изготвяне на годишни отчети и декларации и
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всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешителен режим, след издаване на лиценз
или съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Анка Желязкова Тонева.
2732
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4145 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1984/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Орион – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Арх. Христо Димов 28,
вх. А, ет. 1, ап. 25, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, търговия, търговско
представителство и посредничество и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
които по обем и предмет изискват да се водят
по търговски начин, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Пеньо Христов Радев.
2733
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3996 от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 1487/2007
вписва промени за „Фарма 2“ – ООД: приемане
на съдружника Даниела Колева Колева; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на
съдружниците Петър Лалев Загаров и Радослав
Николаев Турлаков; промяна в наименованието
на фирмата – „Фарма 2“ – ЕООД, което ще се
представлява и управлява от едноличния собственик Даниела Колева Колева; вписва прилагането
на заверено копие от изменения учредителен акт.
2734
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с определение
№ 3231 от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 2444/93 вписа
промени за „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр.
Раднево: вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания устав на дружеството.
2735
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3745 от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 200/2005
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Сиздей“ – АД, Стара Загора.
2736
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3747 от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 242/98 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Универсал Ел“ – АД, Стара Загора.
2737
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3263 от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1637/2000
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Стара Загора“ – ЕАД, Стара Загора.
2738
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3889 от 13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1269/96
вписа промени за „Загора фрукт“ – АД, Стара
Загора: освобождаване на члена на съвета на
директорите Ирина Василевна Динева; избирне
за член на съвета на директорите Антон Стоянов
Андронов; вписва прилагането на проверения и
приет финасов отчет за 2006 г.
2739
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4
ТЗ с решение № 3717 от 13.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 4043/91 вписа промени за „Прогрес“ – АД,
Стара Загора: освобождаване на членовете на
съвета на директорите Митко Тодоров Динев
и Стефан Иванов Недялков; избирне за членове на съвета на директорите Антон Стоянов
Андронов и „Дива – 90“ – ООД, Стара Загора;
дружеството ще се представлява и управлява
от изпълнителния директор Славин Димитров
Янакиев и председателя на съвета на директорите на „Дива – 90“ – ООД, Митко Тодоров
Динев, определен да представлява дружеството
при изпълнение на функциите му като член на
СД, заедно и поотделно; вписва прилагането на
проверения и приет финансов отчет за 2006 г.
2740
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4206 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1730/2007
вписа промени за „Фарма 11“ – ЕООД: промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
2741
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4105 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1731/2007
вписа промени за „Фарма 1“ – ЕООД: промяна
в предмета на дейност: „аптечна дейност, търговия на дребно с лекарствени продукти“; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
2742
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1508/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Гери – Гергана Динева“ – Казанлък, представлявано от Гергана Димитрова Динева, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Герис ойл“ – ЕООД, Казанлък.
2743
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4103 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 2248/2000 вписа
промени за „Алианс ДН“ – ООД: промяна седалището и адреса на управление – Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 17, вх. Б; промяна в наименованието – „Алианс – ДН“ – ООД; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
2744
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4100 от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 207/2003 вписа
промени за „Стойков – Петролиум“ – ЕООД:
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промяна седалището и адрес на управление на
Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 81, партер;
упълномощаването на прокуриста Александър
Любомиров Серафимов; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
2745
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3318 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1085/2003 вписа
промени за „Корадо – Д“ – ЕООД: прехвърляне на
дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Йовчо Велев Йовчев; вписва прилагането
на заверено копие от изменения учредителен акт.
2746
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3839 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 2198/96 вписа
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Димитър
Атанасов – Хондров“ от едноличния търговец
Димитър Атанасов Димитров на Илиана Иванова
Димитрова, която поема активите и пасивите
на прехвърленото предприятие, и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Хондров – Илиана
Димитрова“ – с. Ягода.
2747
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4074 от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1167/97 вписа
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Янус – Диляна
Тотева“ от едноличния търговец Диляна Енчева
Тотева на Георги Енчев Тотев, който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие,
и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Янус – Георги Тотев“ – Стара Загора.
2748
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3853 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5371/91 вписа в
регистъра за едноличните търговци прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Димитър Иванов“ от
едноличния търговец Димитър Стоянов Иванов
на Тихомир Колев Колев, който поема активите
и пасивите на прехвърленото предприятие, и го
вписа като едноличен търговец с фирма „Димитър Иванов – Тихомир Колев“ – Стара Загора.
2749
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3838 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 1490/2002 вписа
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Марина Андре
ева – 2003“ от едноличния търговец Марина
Бонева Андреева на Филип Андреев Аспарухов,
който поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и го вписа като едноличен търговец с фирма „Марина Андреева – 2003 – Филип
Аспарухов“ – с. Зимница.
2750
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3714 от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 3746/91
вписа промени за „Хранинвест – Хранмашкомплект“ – АД, Стара Загора: освобождаване на
членовете на съвета на директорите Митко Тодоров
Динев и Ирина Василевна Динева; избиране за
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членове на съвета на директорите Антон Стоянов
Андронов и „Дива – 90“ – ООД, Стара Загора;
дружеството ще се представлява и управлява от
изпълнителния директор Тодор Стефанов Зафиров и председателя на съвета на директорите на
„Дива – 90“ – ООД, Ирина Василевна Динева,
определена да представлява дружеството при
изпълнение на функциите му като член на СД,
заедно и поотделно; вписа прилагането на проверения и приет финансов отчет за 2006 г.
2751
Старозагорският окръжен съд на сонование
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3676 от
6.ХI.2007 г. по ф. д. № 1482/2006 вписа промяна
за „Строителна компания Загора“ – ЕАД, Стара
Загора: освобождаване на члена на съвета на директорите Ирина Василевна Динева; избиране за
член на съвета на директорите „Дива – 90“ – ООД,
Стара Загора, с представител при изпълнение
на функциите му като член на СД Ирина Василевна Динева; дружеството ще се представлява
и управлява от изпълнителния директор на
„Дива – 90“ – ООД, Ирина Василевна Динева и
назначения прокурист Любо Гочев Ламбов при
условията на учредената прокура.
2752
Старозагорският окръжен съд на сонование
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3394 от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 717/96
вписа промени за „Инермат“ – АД, Стара Загора: промяна в статута на дружеството – „Инермат“ – АД, придобива статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК; промяна във вида
на акциите от налични акции на безналични
поименни свободно прехвърляеми ценни книжа; прилага заверено копие на изменения устав;
допуска прилагане на годишния финансов отчет
за 2006 г.
2753
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3974 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 711/2002 вписа
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Кастело – Михаил
Янушев“ от едноличния търговец Михаил Тодоров
Янушев на Анастасия Стоянова Янушева, която
поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятние и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Кастело – Михаил Янушев – Анастасия
Янушева“ – с. Бузовград.
2754
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 3809 от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 2389/99 вписа
промени за „Хранмашкомплект – ХМК“ – АД,
Стара Загора: прекратяване по съгласие на акционерите и откриване производство по ликвидация
с ликвидатор Ирина Василевна Динева; вписва
прилагането на проверения и приет годишен
отчет за 2006 г.
2755
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3350
от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 1780/2006 вписа промяна за „Ино“ – АД, Казанлък: освобождаване на
членовете на съвета на директорите Огнян Илиев
Писков и Матьо Николов Андреев; избиране за
членове на съвета на директорите Тодор Драгиев
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Янакиев и Наталия Михайлова; дружеството ще
се представлява и управлява от изпълнителния
директор Танчо Димитров Михайлов; прилага
заверено копие от изменения устав.
2756
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4146 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1985/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Атмосфера“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов 140, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с продажба, лизинг и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има изискване за разрешителен режим
или лиценз – след издаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мелани
Джейн Барбър и Дарън Джон Кюра, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
2757
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4147 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1986/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хари – груп – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Добруджа
50, вх. А, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност:
строителство и строително предприемачество,
търговско предвиставителство и посредничество, импортно-експортни сделки, туристическо
агентство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
превозни сделки в страната и чужбина, складови
сделки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим за определена дейност – след получаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Хранимир Иванов Костадинов.
2758
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4148 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1987/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ив
арт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Изворово 4, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, изработка на сувенирни изделия
и реставрация на антики, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, превозни сделки в
страната и чужбина, търговско представителство
и посредничество, складови, импортно-експортни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, и
всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим за
определена дейност – след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитала 5000 лв., със съдружници Ваня
Иванова Травлева, Иван Георгиев Ванчев и Мария Вълчанова Георгиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
2759
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4154 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1993/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нани 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Стефан Тошев
4, ет. 7, ап. 39, с предмет на дейност: търговска и
посредническа дейност, покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален и обработен вид,
продажба на селскостопански стоки от собствено
производство, хотелиерство, ресторантьорство,
туристически услуги, търговско представителство
и посредничество, покупка, проектиране, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякакви други незабранени от закона дейности,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз – след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Наньо
Мишев Нанев.
2760
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4155 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1994/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Кади
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Овощник, ул. Орлово гнездо 17, с предмет на
дейност: транспортна дейност – вътрешен и международен превоз на пътници и товари, спедиция,
внос и търговия с автомобили, външнотърговска
дейност, експорт-импорт, всякаква друга незабранена от закона дейност, която по предмет и
обем изисква воденето є да става по търговски
начин, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Стойков Дичев и Акиф
Ахмед Дерменджи, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
2761
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4157
от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1996/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Диел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Розово,
ул. Жеравна 4, с предмет на дейност: внос и
търговия със строителни материали, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, рекламни, програмни, информационни и маркетингови услуги, и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пейо Георгиев
Памуков и Кънчо Христов Караиванов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
2762
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4227 от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 2027/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Демис агро“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 100, ет. 2, офис 202, с предмет
на дейност: животновъдство, растениевъдство,
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млекопроизводство, зърнопроизводство, преработвателна дейност, търговия със селскостопанска
продукция, производство, преработка и продажба на всякавки стоки и продукти в страната и
чужбина, търговия на едро и дребно, внос, износ,
комисионна, спедиционна (без поща), складова
дейност и услуги, търговско представителство и
посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон, а когато е предвиден разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Минчев Димитров.
2763
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3844 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 1825/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архвижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Августа Траяна 30,
вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: проектиране,
консултантски услуги, посредничество и контрол
в областта на строителството и архитектурата,
строителство, проектиране на интериор и екстериор, ремонт и реставрации на сгради, производство,
внос и износ на строителни материали, сделки с
недвижими имоти, с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни (без поща) сделки,
туристическа, туроператорска, външнотърговска
дейност – внос, износ, реекспорт, хотелиерство,
ресторантьорство и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, и такива под
формата на предприятие, по предмет и обем
изискващо делата му да се водят по търговски
начин, по законоустановени я ред, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз – след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Димитров Влайков.
2764
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3984 от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1893/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 37, вх. Б,
ет. 9, ап. 52, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество (без процесуално), комисионни, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост или други услуги, внос,
износ и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а когато има разрешителен или лицензционен режим – след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Иванова Тодорова.
2765
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3987 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 1896/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Булагрия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30, вх. Б,
ет. 8, ап. 55, с предмет на дейност: търговия с фитофармацевтични продукти и минерални торове,
с посевен и посадъчен материал, производство и
търговия със земеделска продукция и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след снабдяване със съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Владимир
Ангелов Вълчев.
2766
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1592 от
16.VII.2007 г. по ф.д. № 605/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дженерал Инс“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. В. Карагьозов 13, 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, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Жечко
Минчев Бонев.
45
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1904 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 635/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Дъбилино и сие“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. Хале, бл. 3, вх. 3, ет. 4,
ап. 145, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство с
цел продажба, комисионна, складова, превозна,
туристическа, дейност на търговско представителство и посредничество или предоставяне на
други услуги, таксиметрова дейност, автомивки,
търговия с петролни продукти, посредничество
при покупко-продажба с недвижими имоти,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, внос и износ по предмета на
дейност – след сключване на съответния договор за лицензиране, и всякакви други дейности,
разрешени със закон (при спазване законовите
изисквания за лицензиране). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Живко Атанасов Иванов и Виолета
Веселинова Петрова, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
46
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1831 от
21.VIІІ.2007 г. по ф.д. № 676/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Форест Хът“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Славянска 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки, корабно агентиране, чартиране, брокераж, търговия с цигари и
спиртни напитки (след издаване на съответното
разрешително – лизценз), 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. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Дейвид Стюарт Тейлър.
47
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2347
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 835/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сара Смит“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 71А, с предмет на
дейност: търговия, проектиране, производство,
монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт на газови съоръжения и инсталации, производство и
пласмент на стоки от собствено производство,
стоки за бита и селскостопански произведения,
транспортни, спедиционни, комисионни, складови
сделки, битови и стъкларски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и товарни
превози, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Сара Ан Смит.
48
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2354
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Над“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. В. Левски 4 В, ет. 4, с
предмет на дейност: всякаква търговска дейност,
агентство, представителна дейност, организация
на семинари, курсове и др., образователна и педагогическа дейност, архитектура и проектиране
на жилищни, индустриални и инфраструктурни
обекти, пълна гама строителна и инженерингова
дейност, инвестиционна дейност, изграждане и
експлоатиране на частни и обществени сгради,
разработване и участие в екопроекти, туризъм,
селско стопанство, покупко-продажба, отдаване
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под наем и менажиране на недвижими имоти,
консултантски услуги, транспорт, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Надежда
Николаева Налбантова.
49
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2560 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 954/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лого“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Хале, бл. 9, вх. Б,
ет. 3, ап. 29, с предмет на дейност: графичен
дизайн, маркетинг и реклама, проектиране на
запазени знаци и търговски марки, корпоративна
идентичност, печатни материали, изработка и
монтаж на рекламни конструкции – билбордове,
светещи, осветени и неонови рекламни и указателни табла, графично оформление на витрини
и фасади, счетоводни и консултантски услуги,
търговия, посредничество и комисионна дейност,
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, строителство и
ремонтна дейност, като и всякаква друга дейност,
за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Димитър Георгиев Димитров и
Георги Димитров Георгиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1517
от 4.VII.2007 г. по ф.д. № 586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Искра 2007“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 94, ет. 5, ап. 21, 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, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, производство на хранителни,
промишлени и селскостопански стоки от растителен и животински произход, производство,
реализация, преработка и изкупуване на селскостопански продукти, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ по предмета на дейност и
всякакви други дейности и услуги, разрешени със
закон (при спазване на законовите изисквания
за лицензиране). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Искра Кирилова Илиева.
51
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2346 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 611/2006
вписа промени за „Бългериан чарм“ – ООД:
вписва като управител Пейо Великов Гайдарджиев
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и заличава Ангел Неделчев Неделчев като управител на дружеството; премества седалището и
адреса на управление от Елхово, област Ямбол,
ул. Търговска 5, ет. 2, в с. Маринка, област Бургас.
52
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2476 от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 388/2002 вписа промяна за
„Сандра – 7“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Ямбол, ул. Иван Рилски
2, в Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел „SPS“,
офис 412.
53
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 2516 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1343/94
вписа промени за „Агромедика“ – ЕООД: вписва
промяна в предмета на дейност: производство и
търговия с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, реклама,
консултантски услуги, строителна и транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва като управител Адреан Иванов Бузов и
заличава Нейка Тодорова Касърова като управител
на дружеството; премества седалището и адреса
на управление от Ямбол, ж.к. Диана 19, вх. А,
ап. 25, в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Цветна градина 27, ап. 5.
54
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2548 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 494/2007
вписа промени за „Чолакови“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 167 дяла, всеки с номинална
стойност по 10 лв., от Иванка Николаева Чолакова на Франсиско Давид Пара Фернандес и
Хуан Антонио Гонзалез Мартинез и на 166 дяла,
всеки с номинална стойност по 10 лв., на Диего
Лопез Редондо; заличава Иванка Николаева Чолакова като едноличен собственик и управител
на дружеството; променя „Чолакови“ – ЕООД,
на „Чолакови“ – ООД; вписва като съдружници
Франсиско Давид Пара Фернандес, Хуан Антонио Гонзалез Мартинез и Диего Лопез Редондо;
премества седалището и адреса на управление от
Ямбол, ул. Козлодуй, бл. 1, вх. А, ап. 4, в Бургас,
ул. Транспортна, бизнес център „Кондоско“; вписва
Франсиско Давид Пара Фернандес като управител на дружеството, който ще го представлява.
55
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2376
от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 892/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иглика“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Йордан Йовков
65, с предмет на дейност: производство и търговия с мебели, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, складова, таксиметрова,
туристическа и дейност на търговско представителство и посредничество или предоставяне на
други услуги, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, дърводобив и дървопреработване, ресторантьорство и хотелиерство, внос и
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износ по предмета на дейност и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Иглика Иванова Попова.
56
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1796 от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 672/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Уайлд хърб дивелъпмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Жорж Папазов 5, ет. 3, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, търговска дейност с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, външнотърговска дейност
по предмета и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Уилям Роджър Джоунс.
57
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2290 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 848/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Белкот дивелопмънтс“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Велико Търново 6, с
предмет на дейност: строителна и инвеститорска
дейност, управление и продажба на недвижими
имоти, търговия и всички дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Никола Николов Стоянов, Михаил Христов Чобанов и Иван
Ангелов Найденов и се управлява и представлява
от управителите Никола Николов Стоянов и Иван
Ангелов Найденов заедно.
894
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2384 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 885/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ассет“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. К.
Методи 9, ет. 1, с предмет на дейност: изготвяне
на финансови отчети в съответствие със Закона
за счетоводството, национални и международни
счетоводни стандарти, обучение на водачи на
МПС и други дейности, разрешени от законодателството (при спазване на законовите изисквания
за лицензиране). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Елена Пенева.
895
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2331
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 839/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кей Ти комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Хале, бл. 8, вх. И, ет. 7, ап. 189, с предмет на
дейност: търговия с промишлени и оказионни стоки, кафетерии, хотелиерство, ресторантьорство,
строителство, консултантска дейност, търговия
на едро и дребно с цигари и алкохолни напитки
(след получаване на съответно разрешение), за-
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ведения за обществено хранене, производство,
изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, рекламна
дейност, изкупуване и реализация на строителни
материали и всички други незабранени със закон
дейности в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Кирил Венциславов Димчев.
896
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1773
от 10.VIII.2007 г. по ф.д. № 657/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Уолрей“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Търговска 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижимо имущество,
строителство, търговия и всички други позволени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Реймънд Уилям Енис и Сюзън Ан Робъртс и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
897
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1837
от 22.VIII.2007 г. по ф.д. № 658/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „4 тингс холдинг“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Сламино, община „Тунджа“, област
Ямбол, ул. Славянска 11, с предмет на дейност:
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален (преработен или обработен) вид
в страната и в чужбина, производство на стоки
и вещи с цел продажба, превоз на пътници и
товари, таксиметрови услу ги, авторемонтни
усл у ги, спедиторск и усл у ги, ин женерингови
и марке т и н г ови ус л у г и, пок у п ко -п рода жба
на гориво-смазочни материали, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско посредничество и търговско представителство, импресарска дейност, рекламна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
покупка на строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, бартерни сделки, внос
и износ по предмета на дейност и извършване
на всички останали дейности и услуги, чието
извършване не е забранено със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кристофър Мортър, Уенди Карълайн Лорънс, Лорейн
Сюзан Спърлинг и Дейвид Иън Спърлинг и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
898
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1901 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 698/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Интеркол комерс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Батак 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни и спедиционни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство и ресторантьорство,
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търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни лица,
ту ристическа, ту роператорска и ту рагентска
дейност в страната и в чужбина, строителномонтажна дейност и услуги, ремонтни, проектноконструкторски, инвеститорски сделки, сделки с
недвижими имоти с цел продажба, търговия с
леки и товарни автомобили, пътни и строителни
машини, автосервизни и автокозметични услуги,
транспортни услуги, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари, продажба на петролни продукти, други дейности, разрешени със
закон (при спазване на законовите изисквания
за лицензиране). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Динко
Иванов Господинов и Бора Бедреттин Бали и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
899
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1934
от 3.IХ.2007 г. по ф.д. № 722/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ашли Ей Джей“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Джойс Франсис Годуин и Алън Робърт Годуин
и се управлява и представлява от управителя
Джойс Франсис Годуин.
900
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1734
от 7.VIII.2007 г. по ф.д. № 633/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пропърти сървисиз груп“ – ЕООД,
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 68,
вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, транспортни сделки
в страната и в чужбина, спедиторска дейност,
сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, покупко-продажба на недвижими
имоти, извършване на сделки с интелектуална
собственост, вкл. с технологично оборудване и
ноу-хау, туристически туроператорски сделки,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Валери Петров Петров.
901
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1690 от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 637/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Желина 65“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Г. Бенковски, бл. 11, вх. Д,
ап. 90, с предмет на дейност: покупка на стоки
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или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници,
записи на заповед и чекове, складови сделки,
лизцензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Желка Иванова Трънкова.
902
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1698
от 27.VII.2007 г. по ф.д. № 621/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Камео Ю Кей“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Марица 11, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия с недвижими имоти, посреднически услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
маркетинг, лизинг, търговско представителство
на български и чуждестранни фирми и лица.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Гордън Бърт и Валери
Джийн Бърт и се представлява и управлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
903
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1684
от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 494/2007 вписа прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на
ЕТ „Инч – Иванка Чолакова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Чолакови“ – ЕООД, Ямбол.
1386
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1932 от 3.IX.2007 г. по ф.д. № 721/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пантелеймон Димитракопулос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ж.к. Диана, бл. 20, вх. Г,
ап. 79, 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, комисионна, складова, превозна, туристическа, ремонтна дейност,
търговско представителство и посредничество
или предоставянето на други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, преводачески и
финансово-счетоводни услуги, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Пантелеймон
Димитракопулос.
1387
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителят на фондация „Тотка и
Иванка Азманови – ТИА“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква
общо събрание на 22.VІІІ.2010 г. в 11 ч. в София,
район „Слатина“, ул. Георги Обретенов 13 – 15,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на фондацията; 2. назначаване
на доц. д-р Пенка Спасова Илиева-Балтова за
ликвидатор.
5438
35. – Съветът на директорите на „Гимекспорт“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свик ва редовно годишно общо събрание на
акционерите на 26.VIII.2010 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, кв. Герман 2А, ул. Патриарх Герман, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружеството
през 2008 – 2009 г.; проект за решение – ОСА
приема отчетния доклад на СД за дейността на
дружеството през 2008 – 2009 г.; 2. приемане на
годишни счетоводни отчети на дружеството за
2008 – 2009 г. и на докладите на дипломирания
експерт-счетоводител по заверения годишен
счетоводен отчет за 2008 – 2009 г.; проект за решение – ОСА приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2008 – 2009 г. и докладите на
дипломирания експерт-счетоводител по заверения
годишен счетоводен отчет за 2008 и 2009 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
СД за дейността им през 2008 – 2009 г.; проект за
решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 – 2009 г.;
4. избор и назначаване на дипломиран експертсчетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2009 – 2010 г.; проект за решение – ОСА
избира и назначава предложения дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2009 – 2010 г.; 5. разпределение на печалбата за 2008 – 2009 г.; проект за
решение – ОСА приема да разпредели печалбата
за 2008 – 2009 г.; 6. изменения на устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема да
измени чл. 23, ал. 3 и да отмени чл. 23, ал. 5 от
устава; 7. разни. Поканват се акционерите или
техни надлежни пълномощници да присъстват
на събранието, след като се регистрират, като
регистрацията започва в 9,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 13.IX.2010 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5442
30. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и по своя инициатива свиква общо събрание на
членовете на 3.ІХ.2010 г. в 16 ч. в София, ул. Охрид
49 – седалището на клуба, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на БК „София“ за 2009 г.; 2.
избор на нов управителен съвет и председател
на управителния съвет; 3. избор на контролен
съвет на сдружението; 4. вземане на решение за
плащане на членски внос и определяне на размера
му; 5. приемане на бюджет за 2010 г.; 6. изменение и допълнение на устава на сдружението; 7.
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.
5439

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

32. – Управителният съвет на Корпорация
та на автомобилните превозвачи в България
(КАПБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
16.ІХ.2010 г. в 11 ч. в салона на Централна гара
София при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет за 2008
и 2009 г.; 2. приемане бюджета на сдружението
за 2010 г.; 3. промени в устава на сдружението; 4.
промени в състава на управителния съвет. Канят се
всички членове на сдружението да вземат участие
лично или чрез упълномощен представител на
общото събрание. Регистрацията на членовете и
на упълномощените лица е в деня на събранието
срещу представяне на документ за самоличност и
изрично пълномощно за упълномощените лица.
При липса на кворум за вземане на решения на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5444
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за социални практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 20.ІХ.2010 г. в
16 ч. в София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21,
Нов български университет, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2009 г.; 2.
определяне регистриран одитор, който да завери
годишния финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. откриване на
клонове на сдружението; 5. приемане промени
в устава; 6. промени в ръководните органи; 7.
определяне възнаграждението на членовете на
управителния съвет през 2010 г.; 8. приемане
бюджета на сдружението за 2010 г.; 9. приемане
програма за дейността през 2010 г.; 10. изключване на членове на сдружението; 11. промяна в
адреса на управление; 12 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 независимо от броя
на явилите се членове. Всички документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
5441
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна асоциация за
борба с наркоманията и наркобизнеса“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 1.Х.2010 г. в 14 ч. в София, в хотел
„Тривия“, ул. Кремиковско шосе, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението
за 2009 и 2010 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5440
20. – На дзорни ят съвет на „ А грокомплект – Симеоновград“ – АД, Симеоновград, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 31.VIII.2010 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Симеоновград, ул.
Братя Миладинови 2, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение – ОСА променя
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седалището и адреса на управление на дружеството съгласно предложението на надзорния съвет;
2. промени в устава на дружеството; проект за
решение – ОСА приема промени в устава на дружеството по предложение на надзорния съвет; 3.
разни. Регистрирането на акционерите за участие
в събранието ще започне в 10,30 ч. в деня на
събранието в седалището на дружеството: Симеоновград, ул. Братя Миладинови 2. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 1.Х.2010 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Пъломощниците на акционерите се легитимират
с лична карта и писмено пълномощно.
5460
20. – Управителният съвет на Съюза на
производителите на зърнени и маслодайни култури – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 18.ХІ.2010 г. в
14 ч. в гр. Хисаря, ул. Аугуста 5, хотел „Спа Клуб
Централ“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет;
2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
промени в устава; 4. приемане, освобождаване
и утвърждаване на нови членове; 5. приемане на
бюджет и определяне размер на встъпителен и
членски внос; 6. избор на нов управителен съвет
и контролен съвет и председател на управителния
съвет; 7. избор на ново име на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5445
30. – Управителният съвет на футболен клуб
„Перперикон“, с. Перперек, област Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.VІІІ.2010 г. в 17,30 ч. в залата на кметството
в с. Перперек при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на футболния клуб през сезон
2009 г./2010 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
освобождаване и избиране на нов председател
на футболния клуб; 4. освобождаване на управителния съвет на футболния клуб; 5. избор на нов
управителен съвет на футболния клуб.
5443
20. – „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, София, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
131397743, на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 19 294 508 обикновени поименни
безналични акции с право на един глас всяка с
номинална стойност 1 лв. за всяка една акция
и емисионна стойност 3 лв., при общ размер на
емисията от 19 294 508 лв. съгласно приетото на
10.ІIІ.2010 г. решение на съвета на директорите
за увеличение на капитала от 4 823 627 лв. на
24 118 135 лв. и съгласно проспект за публично
предлагане на акции на дружеството, потвърден
от Комисията за финансов надзор с Решение
№ 235-Е от 14.IV.2010 г. За начало на публичното
предлагане се счита датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане на акциите
на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, в „Държавен вестник“ и публикуването на
същото съобщение във вестник „Дневник“ (чл. 92а
ЗППЦК). При разминаване на двете дати за начало на публичното предлагане се счита датата
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на по-късната публикация. Акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ,
имащи право да запишат акции от тази емисия,
могат да запишат брой акции, съразмерни на
участието им в капитала на дружеството преди
увеличението. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават
права. Правата се издават в полза на акционерите,
придобили акции най-късно 7 дни след датата на
обнародване на съобщението за предлагането в
„Държавен вестник“. На следващия работен ден
„Централен депозитар“ – АД, открива сметки за
права на тези лица, като срещу всяка акция се
издава едно право. Едно право дава възможност
за записване на 4 броя нови акции по емисионна
стойност 3 лв. за всяка една акция. Всяко лице,
което не е акционер и желае да запише акции,
може да придобие права в срока за прехвърляне
на правата или при провеждане на явния аукцион.
Всяко лице може да запише най-малко 1 акция
и най-много такъв брой акции, който е равен на
броя на притежаваните права, разделен на 0,25.
Началната дата, от която започва да тече срокът
за прехвърляне на правата и записване на акции,
е първият работен ден, следващ изтичането на
7 дни от датата на обнародване на съобщението
за публичното предлагане в „Държавен вестник“
и публикацията му във в. „Дневник“. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият
работен ден, следващ изтичането на 14 дни от
началото на продажбата на правата, така както
е определено по-горе. Съгласно правилника на
„Българска фондова борса – София“ – АД (БФБ),
последната дата за търговия с права на борсата
е два работни дни преди изтичането на срока
по предходното изречение. На 5-ия работен ден
след крайната дата на срока за прехвърляне на
правата „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ –
АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс“ – АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права,
срещу които не са записани акции от новата
емисия до изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Лицата, закупили права на организирания
от „Българска фондова борса – София“ – АД, явен
аукцион, могат да запишат акции срещу тях до
изтичането на срока за записване на акции. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е
първият работен ден, следващ изтичането на 15
работни дни от деня, в който изтича срокът за
прехвърляне на правата. Не се допуска записване
на акции преди началния или след крайния срок,
посочени по-горе. Ред за прехвърляне на правата:
Прехвърлянето на права посредством тяхната
покупко-продажба, т.е. търговията с права, се
извършва на БФБ „Пазар на права“ (чл. 112б,
ал. 6 и сл. ЗППЦК). Правата се закупуват от
инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник,
член на борсата. За придобиването на права по
други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ – АД. Сумите, получени от продажбата на права, постъпват
по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД, и не могат да се ползват до впис-
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ване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър към Агенцията по
вписванията. „Интеркапитал Пропърти Дивелоп
мънт“ – АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права,
намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. В началото на
всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ – АД, публично оповестява
информация за упражнените (чрез записване на
акции) до края на предходния работен ден права.
Ред за записване на акции: Записването на акции
се извършва чрез подаване на писмени заявки.
Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за
записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3,
тел. (+359) 2 921 05 10, факс: (+359) 2 921 05 21,
е-mail: office@intercapital.bg, който обслужва увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ – АД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права, съгласно
действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ – АД. При подаване на заявка
за записване на акции срещу права до ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД, от негов клиент ИП
„Интеркапитал Маркетс“ – АД, подава нареждане от името на клиента и нареждане от името
на дружеството до „Централен депозитар“ – АД,
съгласно процедурите на „Централен депозитар“ – АД. При подаване на заявка до друг инвестиционен посредник от негов клиент за записване на акции срещу права инвестиционният
посредник незабавно подава нареждане от името
на клиента до „Централен депозитар“ – АД, за
записване на акции съгласно процедурите на
„Централен депозитар“ – АД, и уведомява за
постъпилата заявка ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД. При получаване на уведомлението
по предходното изречение ИП „Интеркапитал
Маркетс“ – АД, незабавно подава насрещно нареждане от името на дружеството до „Централен
депозитар“ – АД, съгласно процедурите на „Централен депозитар“ – АД. Записването на акции
се счита за действително само ако е направено
от притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна
стойност на записваните акции в срока и при
условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат
записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN
BG53UNCR70005519729020, BIC: UNCR BGSF,
открита на името на „Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт“ – АДСИЦ, в „УниКредит Булбанк“ – АД. Набирателната сметка трябва да
бъде заверена с вноската срещу записаните акции
най-късно до изтичането на последния ден от
подписката. Притежателите на права подават
заявки за записване на акции на адреса на упълномощения ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, тел. (+359)
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2 921 05 10, факс: (+359) 2 921 05 21, лице за контакти: Николай Майстер, всеки работен ден от
9 до 17 ч., съответно на адреса и в работното
време на другите инвестиционни посредници.
Заявката за записване на акции трябва да бъде
в писмена форма и да има минимално нормативно определено съдържание, което включва:
имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако
такива номера не са присвоени – трите имена,
ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако
клиентът е чуждестранно лице – аналогични
идентификационни данни; емитент, ISIN код на
емисията, брой на упражняваните права и брой
на записваните акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката;
подпис на лицето, което подава заявката. Към
заявката за записване на акции се прилагат: а)
за български юридически лица – оригинал или
нотариално заверено копие на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, издадено не порано от 1 месец преди датата на подаване на
писмената заявка, както и копие от документа
за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник),
заверено от него; б) за чуждестранни юридически
лица – копие от регистрационния акт (или друг
идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване
и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го
представляват, както и копие от документа за
самоличност на лицето, което подава заявката
(законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица –
заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица – за
верено от тях копие на страниците от документа
им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име, номер на документа,
дата на издаване (ако има такава), националност;
адрес (ако има такъв в документа); д) в случай
на подаване на заявката чрез пълномощник към
заявката се прилага и заверено от него копие на
документа му за самоличност, както и оригинал
на нотариално заверено изрично пълномощно.
Представените документи и копия от документи
на чужд език, без документите за самоличност,
трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач, а копието от регистрационния акт за чуждестранно юридическо
лице и пълномощното на чужд език – с легализиран превод на български език. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично
(чрез законните си представители) или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно. Лицата, подаващи заявките, прилагат към заявките и документите, посочени в
предходната точка. Законният представител на
юридическо лице (българско и чуждестранно) се
легитимира чрез документ за самоличност и
удостоверение за актуална съдебна регистрация,
съответно регистрационен документ – за чуждестранно юридическо лице, отговарящ на изисква-
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нията на предходната точка. Българските физически лица се легитимират чрез документ за
самол и ч нос т, а ч у ж дес т ра н н и т е физи ческ и
лица – с оригиналния си чуждестранен паспорт
за влизане в Република България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с документ за самоличност и с изрично
нотариално заверено пълномощно. Заедно с акта
за регистрация на емисията ЦД предоставя и
депозитарни разписки за акционерите, за които
има открити лични сметки. Актът за регистрация
и депозитарните разписки се предават на представляващия дружеството емитент или на изрично упълномощено от него лице срещу подпис. В
случай че записаните акции от увеличението на
капитала са регистрирани по клиентски сметки
при инвестиционни посредници, членове на ЦД,
депозитарните разписки се издават след заявление
от страна на инвестиционния посредник до ЦД
и се получават от изрично упълномощено от
посредника лице срещу подпис. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници при подаване на заявка за записване
на акции лицето следва да заплати емисионната
стойност на записваните акции или да удостовери пред инвестиционния посредник по друг начин,
че ще изпълни задължението си за плащане.
Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка, които трябва да съдържат името/наимено
ванието на лицето, записващо акции, неговия
EГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на
записваните акции, общия размер на дължимата
и извършена вноска, и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал
Маркетс“ – АД (от лицето – клиент на ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД, записало акциите,
или от инвестиционния посредник, чийто клиент
е записал акциите), най-късно до изтичане на
крайния срок за записване на акции. В случай
че бъдат записани по-малко от предложените
акции, но е записана и платена най-малко една
нова акция от увеличението на капитала, същото е успешно, като дружеството увеличава капитала до записания и платен размер. Ако всички
акции от тази емисия бъдат записани преди
крайния срок на подписката, дружеството обявява подписката за успешно приключила, уведомява КФН в срок от 3 работни дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър
към Агенцията по вписванията, а след това – за
регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар“ – АД, и БФБ. В срок 7 дни от
приключване на първичното публично предлагане на акции дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното
предлагане, съдържащо информация относно
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датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по
публичното предлагане, вкл. платените на КФН
такси. В срок 14 дни от приключване на първичното публично предлагане дружеството ще представи удостоверение от „Централен депозитар“ – АД, за регистриране на емисията и банково удостоверение от „УниКредит Булбанк“ – АД,
удостоверяващо извършените вноски по записаните акции. Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН. Ако подписката приключи неуспешно,
дружеството уведомява КФН по реда на чл. 112б,
ал. 12 ЗППЦК, изпраща съобщение на банката
депозитар за резултата от подписката и публикува покана в два централни ежедневника към
лицата, записали акции, която съдържа условията и реда за връщане на набраните суми. Внесените суми заедно с начислените от банката
лихви ще бъдат възстановени на инвеститорите
в срок 30 дни от уведомлението по предходното
изречение. В случай че Агенцията по вписванията откаже да впише в търговския регистър
увеличението на капитала на „Интеркапитал
Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, публичното
дружество уведомява КФН в 7-дневен срок от
постановяването на отказа. В този случай емисията ценни книжа се отписва от регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по инициатива на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за
публично предлагане на акции на „Интеркапитал
Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, състоящ се
от три документа: Регистрационен документ,
Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, и да получат копие на хартиен носител на
адреса на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, София, район „Средец“, ул.
Аксаков 7А, ет. 4; тел.: (+359 2) 980 12 51, (+359
2) 980 61 40, лице за контакти: Милен Божилов – директор за връзки с инвеститорите, от 10
до 17 ч., и на адреса на ИП „Интеркапитал Маркетс“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, тел.
(+359) 2 921 05 10, факс: (+359) 2 921 05 21, лице
за контакти: Николай Майстер, от 10 до 17 ч.
Проспектът на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, може да бъде получен и от
„Българска фондова борса – София“ – АД, след
приемането на ценните книжа на дружеството
за борсова търговия. Допълнителна информация
за „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ – АДСИЦ, може да бъде открита на интернет адреса
на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg.
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