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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
Избира Светлана Ангелова Найденова за
заместник-председател на Комисията по труда
и социалната политика.

за приемане на Процедурни правила по при
лагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Народното събрание на основание § 2 от
допълнителните разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

7268

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила по
прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание:
1. Министър-председателят представя доклада за участието на Република България в
Европейския съюз през предходното председателство и задачите на Република България
по време на текущото председателство.
2. Изслушват се изказвания от името на
парламентарните групи – по 1 представител
в рамките на до 10 минути и на 1 независим народен представител в рамките на до
5 минути.
3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република
България могат да се изказват при условията
по т. 2 – по един представител от името на
съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на до 10 минути
и на 1 независим член на Европейския парламент от Република България – в рамките
на до 5 минути.
4. Изказване на министър-председателя в
отговор на изказванията по т. 2 и 3.
5. По доклада на министър-председателя
не се приема решение.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 1 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

за промяна в състава на Комисията по здра
веопазването

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

1. Освобождава Живко Веселинов Тодоров
като председател на Комисията по външна
политика и отбрана.
2. Избира Доброслав Дилянов Димитров
за председател на Комисията по външна политика и отбрана.

7267

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Даниела Анастасова ДаритковаПроданова за заместник-председател на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7269

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 18,
ал. 2, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7270
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за промени в състава на Комисията по бю
джет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светлана Ангелова Найденова като член на Комисията по бюджет
и финанси.
2. Избира Валентин Алексиев Николов за
член на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7271

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185

ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
устройството и дейността на Националния
доверителен екофонд, приета с Постановление
№ 96 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 41 от 2004 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националният доверителен екофонд
(НДЕФ) е юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи
от суапови сделки „Дълг срещу околна среда“
и „Дълг срещу природа“, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ)
за парникови газове, от продажба на квоти за
емисии на парникови газове за авиационни
дейности, както и от правителства, международни финансови институции и други дарители,
предназначени за опазване на околната среда
в Република България.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Управлението на НДЕФ се извършва
в съответствие с принципите на прозрачност,
екологична и икономическа ефективност, надеждност, проследимост и отчетност.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3а:
„3а. постъпления от продажби на ПЕЕ и на
квоти за авиационни дейности;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Средствата на НДЕФ се разходват за
финансиране и съфинансиране на екологични
проекти и дейности в съответствие с условията
на дарителите и с приоритетите на националните
екологични стратегии и програми и Националната схема за зелени инвестиции.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Счетоводството на НДЕФ се осъществява и финансовите отчети се съставят
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни
стандарти, както и с изискванията на дарителите по отношение на предоставяните от тях
средства.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Председателят на УС не може през
времето на своя мандат да заема длъжност
в държавната администрация и да членува в
политически партии.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) До избора на нов председател на УС
неговите функции се изпълняват от:
1. досегашния председател на УС – в случаите по ал. 6, т. 1 и 2;
2. един от заместник-председателите, избран
от УС след съгласуване с КС – в останалите
случаи.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „земеделието и продоволствието“ се заменят с „икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. В ал. 7, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) при смяната му с друг представител на
общините по решение на Националното сдружение на общините в Република България;“.
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Членовете на УС, чиито пълномощия
са прекратени по реда на ал. 7, т. 1, предложение второ, т. 2, букви „а“ и „б“ и т. 3, буква
„б“, продължават да изпълняват функциите си
до замяната им с нови членове по реда на
наредбата.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) В случаите, когато в УС се разглеждат
проекти в областта на строителството, транспорта и др., в заседанията участва упълномощен
представител на съответните ведомства с право
на съвещателен глас.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Управителният съвет:
1. определя общата стратегия и политика в
дейността на НДЕФ;
2. приема правилника за работа на НДЕФ
след съгласуване с КС;
3. взема решения във връзка с договори за
предоставяне на финансиране в полза на НДЕФ
и рамкови споразумения за съвместно изпълнение с други, създадени със закон, национални
фондове, като упълномощава председателя на
УС да ги сключи от името на НДЕФ;
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4. определя критериите за приоритетно финансиране от НДЕФ;
5. взема окончателни решения по внесените
от директора на ИБ предложения за финансиране от НДЕФ;
6. одобрява образците на документи за
кандидатстване за финансиране от НДЕФ и
образците на договори;
7. определя условията и реда за провеждане
на търгове за доставка на стоки и услуги за
осъществяване на проектите, финансирани от
НДЕФ, като се ръководи от споразумението
със съответния дарител;
8. определя условията, процедурите и критериите за кредитиране или безвъзмездно
отпускане на средства от НДЕФ;
9. одобрява внесените от директора на ИБ
годишен план за работа и годишни отчетни
доклади за цялостната дейност на НДЕФ;
10. одобрява подготвените от ИБ проекти на
бюджети за издръжката на дейността на ИБ и
за финансовите средства, постъпващи в НДЕФ
и изразходвани в съответствие с чл. 2, ал. 2;
11. приема представените от директора на
ИБ годишни отчети за изпълнение на бюджетите по т. 10;
12. взема решение за възлагане на външни
одити и други проверки на дейността на НДЕФ;
13. избира заместник-председателя на УС
по чл. 8, ал. 2;
14. избира и освобождава директора на ИБ
на НДЕФ;
15. определя размера на работната заплата
на директора на ИБ и одобрява предложените
от него брой, състав и възнаграждение на ИБ;
16. решава и други въпроси, свързани с
дейността на НДЕФ, които не са от изключителната компетентност на други органи.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заседанията се свикват от председателя
на УС по негова инициатива, по предложение
на директора на ИБ или по писмено искане на
най-малко половината от действащите членове
на УС с изключение на председателя на УС.
В случая по чл. 7, ал. 8, т. 2 заседанието се
свиква от най-малко половината от действащите
членове на УС с изключение на председателя
на УС.“
2. В ал. 5 думите „две седмици“ се заменят
с „една седмица“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заседанията на УС се считат за редовни, ако присъстват повече от половината от
действащите му членове.“
4. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Решенията по чл. 10, т. 2, 4, 7, 8 и 13 се
вземат с мнозинство от повече от половината
от общия брой на действащите членове на УС.
(9) Член на УС няма право да участва в
обсъждането и вземането на решение, когато
е налице частен интерес за него или за свързани с него лица по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
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интереси. В случаите по предходното изречение
заинтересуваният член на УС е длъжен да подаде пред органа, който го е избрал, декларация
за частен интерес по конкретен повод по реда
на Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси преди провеждане
на заседанието и да си направи писмен отвод,
който се прилага към протокола по ал. 10.“
§ 8. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на УС получава месечно
възнаграждение, равняващо се на минималната месечна основна заплата на изпълнителен
директор на изпълнителна агенция.“
§ 9. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на УС:
1. представлява НДЕФ пред правителството
на Република България и пред правителствата на
други страни, пред международни организации
и други български и чуждестранни институции
и лица;
2. ръководи заседанията на УС и отговаря
за дейността му;
3. сключва договори за финансиране в полза на НДЕФ, след като бъде упълномощен за
това от УС;
4. сключва договорите за отпускане на
средства от НДЕФ;
5. внася ежегодно до 30 април в Министерския съвет чрез министъра на околната среда
и водите одобрения от УС отчет за дейността
на фонда;
6. назначава избрания от УС директор на
ИБ на НДЕФ;
7. уведомява КС за решенията на УС;
8. при настъпване на обстоятелствата по
чл. 9, ал. 7 информира ведомствата и организациите по чл. 9, ал. 2 – 5 за необходимостта
от избор на нов член на УС;
9. при необходимост възлага с писмена заповед правомощията си по т. 1 – 8 на един от
заместник-председателите на УС.“
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Консултативният съвет се състои от представители на дарителите, които са
заявили писмено желание пред УС на НДЕФ
да участват в КС.
(2) Ако лицата по ал. 1 не заявят желанието
си за участие в КС в срок до една година от
възникване на качеството им на дарители, те
губят правото на участие в КС.
(3) В случаите, когато едно или повече местни
лица на държава – участничка в международна
търговия с ПЕЕ, са крайни купувачи на ПЕЕ,
търгувани от Република България, правото на
участие в КС принадлежи на самата държава,
а не на отделните местни лица. Всяка държава може да посочи само един представител
в КС независимо от броя на нейните местни
лица – крайни купувачи на ПЕЕ.
(4) Всеки дарител има право само на един
представител в КС независимо от броя, размера
или вида на предоставените от него финансирания в полза на НДЕФ.
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(5) Дарителите могат да упражнят правото
си на участие пряко или чрез други правителства, международни организации, физически
или юридически лица.
(6) Членовете на КС могат да се откажат
от участие в него по всяко време с писмено
заявление до УС на НДЕФ. Отказът от това
право е окончателен.
(7) Членовете на КС губят окончателно право
на участие в КС, ако не участват в неговата
работа за период, по-дълъг от една година.
(8) Всеки член на КС има право на един глас.
(9) Консултативният съвет приема правила
за работата си с мнозинство от повече от половината от своите действащи членове.“
§ 11. В чл. 15 ал. 5 се изменя така:
„(5) Консултативният съвет може да взема
решения за външен одит на средства и проекти на НДЕФ. Разходите за външния одит се
поемат поравно между членовете на КС, които
са гласували в полза на това решение.“
§ 12. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителното бюро е помощен орган
на УС и се състои от:
1. директор;
2. експерти;
3. технически сътрудници.“
§ 13. В чл. 17 т. 12 се изменя така:
„12. контролира провеждането на процедурите по закупуването на стоки и услуги и
реализацията на проектите;“.
§ 14. В чл. 18 се създават ал. 4 и 5:
„(4) При прекратяване пълномощията на
директора на ИБ по реда на ал. 3 до избора
на нов директор на ИБ неговите функции се
изпълняват от:
1. досегашния директор на ИБ – в случаите
по ал. 3, т. 1 и 2, освен ако той изрично възрази срещу това;
2. председателя на УС – в останалите случаи.
(5) При отсъствие на директора на ИБ поради излизането му в законоустановен отпуск
или фактическа невъзможност да изпълнява
функциите си неговите функции се изпълняват
от председателя на УС.“
§ 15. В чл. 19 т. 3 се изменя така:
„3. сключва от името на НДЕФ всички
договори, за които в наредбата не е изрично
предвидено, че се сключват от председателя
на УС;“.
§ 16. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Дарители“ са правителствата, с изключение на българското правителство, финансовите
институции и други лица, които са предоставили
средства или оказват съдействие на НДЕФ,
както и крайните купувачи на ПЕЕ, търгувани
от Република България.
2. „Крайни купувачи на ПЕЕ“ са държави – участнички в международна търговия
с ПЕЕ, или техни местни лица, които са
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придобили възмездно пряко или в резултат
на последващи продажби ПЕЕ, търгувани от
Република България, за целите на изпълнение
на задълженията си за редуциране на емисии
парникови газове по смисъла на Рамковата
конвенция на Обединените нации по изменение
на климата и Протокола от Киото.
3. „Местно лице на държава – участничка в
международна търговия с ПЕЕ“ означава лице:
а) физическо лице – гражданин на тази
държава;
б) юридическо лице със седалище в тази
държава.
4. „Национална схема за зелени инвестиции“
е Националната схема за зелени инвестиции в
Република България по смисъла на Закона за
опазване на околната среда.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) В срок един месец от влизането в
сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие
с чл. 9, ал. 2 определя със заповед лицата,
които следва да заменят заместник-министъра
и постоянния алтернативен представител на
Министерството на земеделието и храните в
досегашния УС.
(2) До замяната им по реда на ал. 1 заместник-министърът и постоянният алтернативен
представител на Министерството на земеделието
и храните в досегашния УС продължават да
осъществяват функциите си.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за осигуряване на целодневна организация
на учебния ден за учениците от І клас в
държавните и общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) На държавните и общинските училища се предоставят допълнителни средства за
обхванатите ученици от I клас в целодневната
организация на учебния ден в размер 427 лв.
за едно дете за бюджетната година, в това
число за поевтиняване на обедното хранене.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят по бюджетите на
училищата средствата по ал. 1 в зависимост
от броя на учениците от І клас, обхванати в
целодневната организация на учебния ден.
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Чл. 2. Директорите на държавните и общинските училища осигуряват целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас
в съответствие с чл. 95, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г.,
бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г.,
бр. 7, 87 и 94 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.).
Чл. 3. Постановлението не се прилага за
пътуващите ученици от І клас от средищните
училища по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление № 84 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане на Списък на средищните
училища в Република България, определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51,
79 и 87 от 2009 г. и бр. 3 от 2010 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката извършва налагащите се
корекции по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2010 г.
§ 2. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с
Постановление № 108 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 16 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. назначава държавните служители и
сключва трудовите договори с работниците и
служителите в центъра, изменя и прекратява
служебните и трудовите правоотношения;“.
2. В чл. 25 думите „лицата, работещи по
трудово правоотношение“ се заменят със
„служителите“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението се приема на основание
чл. 34, ал. 3 от Закона за народната просвета.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АКТ

за ревизиране на Конвенцията за издаване
на европейски патенти (Европейска патентна
конвенция) от 5 октомври 1973 г., последно
ревизирана на 17 декември 1991 г.)
(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ
Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ,
бр. 15 от 2002 г.)
Преамбюл
Договарящите страни по Европейската патентна конвенция,
отчитайки, че сътрудничеството между
държавите в Европа, основано на базата на
Европейската патентна конвенция, и установената чрез нея единна процедура за издаване
на европейски патенти, оказва значителен
принос за правната и икономическа интеграция в Европа,
желаейки още по-ефективно да насърчат новаторството и икономическия растеж в Европа
чрез поставяне на база за бъдещото развитие
на Европейската патентна система,
желаейки в светлината на все по-нарастващия
международен характер на патентната система
да приспособят Европейската патентна конвенция към усъвършенстванията от техническо
и правно естество, настъпили след нейното
сключване,
се споразумяха за следното:
Член 1
Изменение на Европейската патентна
конвенция
Европейската патентна конвенция се изменя,
както следва:
1. Следният нов член 4а се създава след
член 4:
„Член 4а
Конференция на министрите на договарящите
страни
Конференция на министрите на договарящите страни, отговарящи за патентната политика,
се свиква поне на всеки пет години за обсъждане на въпроси, свързани с Организацията и
европейската патентна система.“
2. Член 11 се изменя така:
„Член 11
Назначаване на висшестоящи служители
(1) Президентът на Европейското патентно
ведомство се назначава от Административния
съвет.
(2) Вицепрезидентите се назначават от Административния съвет след консултация с Президента на Европейското патентно ведомство.
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(3) Членовете и председателите на колегиите по жалбите и на Разширената колегия по
жалбите се назначават от Административния
съвет по предложение на Президента на Европейското патентно ведомство. Те могат да
бъдат преназначавани от Административния
съвет след консултации с Президента на Европейското патентно ведомство.
(4) Административният съвет упражнява
дисциплинарен контрол върху служителите,
посочени в алинеи 1 до 3.
(5) След консултации с Президента на Европейското патентно ведомство Административният съвет може също така да назначава за членове
на Разширената колегия по жалбите членове
на национални съдилища или квазисъдебни
органи на договарящите страни с юридическа
квалификация, които могат да продължават
своята съдебна дейност на национално ниво. Те
се назначават за срок три години с възможност
да бъдат преназначавани.“
3. Член 14 се изменя така:
„Член 14
Езици на Европейското патентно ведомство,
европейските патентни заявки и други документи
(1) Официалните езици на Европейското
патентно ведомство са английски, френски и
немски.
(2) Европейската патентна заявка се подава на един от официалните езици, или, ако е
подадена на друг език, се превежда на един
от официалните езици съгласно Правилника
за прилагане. По време на процедурата пред
Европейското патентно ведомство преводът
може да бъде приведен в съответствие със
заявката, така както е подадена. В случай че
изискваният превод не бъде подаден в срок,
заявката се счита за оттеглена.
(3) Официалният език на Европейското
патентно ведомство, на който европейската
патентна заявка е подадена или на който е
преведена, се използва за език на процедурата
при всички производства пред Европейското
патентно ведомство, освен ако Правилникът
за прилагане предвижда друго.
(4) Физически и юридически лица с постоянен адрес или седалище в договаряща страна,
чийто официален език не е английски, френски
или немски, както и граждани на тази страна
с постоянен адрес в чужбина могат да подават
документи, за които има определен срок, на
официалния език на тази страна. Съгласно
Правилника за прилагане обаче те трябва да
представят превод на един от официалните
езици на Европейското патентно ведомство.
Ако даден документ с изключение на тези,
съставляващи европейската патентна заявка,
не бъде подаден на предписания език или
ако изискваният превод не бъде представен в
определения срок, се счита, че документът не
е подаван.
(5) Европейските патентни заявки се публикуват на езика на производството.
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(6) Описанията на европейски патенти
се публикуват на езика на производството и
включват превод на претенциите на другите два
официални езика на Европейското патентно
ведомство.
(7) На трите официални езика на Европейското патентно ведомство се публикуват:
(а) Европейският патентен бюлетин;
(б) Официалният бюлетин на Европейското
патентно ведомство.
(8) Вписванията в Европейския патентен
регистър се извършват на трите официални
езика на Европейското патентно ведомство.
В случаи на съмнение за автентично се счита
вписването на езика на производството.“
4. Член 16 се изменя така:
„Член 16
Получаващ сектор
Получаващият сектор отговаря за експертизата на европейските патентни заявки при
подаването им и за експертизата на формалните
изисквания на тези заявки.“
5. Член 17 се изменя така:
„Член 17
Отдели по проучването
Отделите по проучването отговарят за изготвянето на доклади от европейското проучване.“
6. Член 18 се изменя така:
„Член 18
Експертизни отдели
(1) Експертизните отдели отговарят за експертизата на европейските патентни заявки.
(2) Всеки експертизен отдел се състои от
трима технически квалифицирани експерти.
Обаче експертизата на европейска патентна
заявка до вземане на решение по нея като основно правило се възлага на един от членовете
на експертизния отдел.
Устното производство се провежда в самия
експертизен отдел. Ако експертизният отдел
счете, че естеството на решението го изисква,
той може да бъде разширен чрез допълване с
правно квалифициран експерт. При равенство
на гласовете решаващ е гласът на председателя
на отдела.“
7. Член 21 се изменя така:
„Член 21
Колегии по жалбите
(1) Колегиите по жалбите отговарят за
експертизата на жалби срещу решенията на
получаващия сектор, експертизните отдели и
отделите по възраженията и правния отдел.
(2) При жалби срещу решения на получаващия сектор или правния отдел колегията по
жалбите се състои от трима правно квалифицирани членове.
(3) При жалби срещу решения на експертизен отдел колегията по жалбите се състои от:
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(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран, когато
решението се отнася до отказ на европейска
патентна заявка или издаване, ограничаване
или недействителност на европейски патент и
е взето от експертизен отдел в състав от помалко от четирима членове;
(б) трима технически и двама правно квалифицирани членове, когато решението е взето от
експертизен отдел, който се състои от четирима членове, или когато колегията по жалбите
счита, че естеството на жалбата изисква това;
(в) трима правно квалифицирани членове
във всички останали случаи.
(4) При жалби срещу решения на отдел по
възраженията колегията по жалбите се състои от:
(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран член, когато
решението е взето от отдел по възраженията
в състав от трима членове;
(б) трима технически и двама правно квалифицирани, когато решението е взето от отдел
по възраженията, който се състои от четирима
членове, или когато колегията по жалбите
счита, че естеството на жалбата изисква това.“
8. Член 22 се изменя така:
„Член 22
Разширена колегия по жалбите
(1) Разширената колегия по жалбите отговаря за:
(а) решаване на правни въпроси, отправени
към нея от колегиите по жалбите съгласно
член 112;
(б) даване на становище по правни въпроси,
отправени към нея от Президента на Европейското патентно ведомство съгласно член 112;
(в) решаване на искания за преразглеждане
на решения на колегиите по жалбите съгласно
член 112а.
(2) При производства по алинея 1(a) и (б)
разширената колегия по жалбите е в състав от
петима правно и двама технически квалифицирани членове. При производство по алинея 1(в)
разширената колегия по жалбите е в състав от
трима или петима членове в съответствие с Правилника за прилагане. При всички производства
председателят е правно квалифициран член.“
9. Член 23 се изменя така:
„Член 23
Независимост на членовете на колегии
(1) Членовете на Разширената колегия по
жалбите и на колегиите по жалбите се наз
начават за срок пет години, като през този срок
не могат да бъдат отстранявани, освен когато
съществуват сериозни основания за това и ако
Административният съвет по предложение на
Разширената колегия по жалбите вземе решение
с този ефект. Независимо от разпоредбата в
първото изречение трудовият договор на членовете на колегии се прекратява, ако те подадат
оставка или се пенсионират в съответствие със
Служебния правилник за щатните служители
на Европейското патентно ведомство.
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(2) Членовете на колегии не могат да са
членове на получаващия сектор, експертиз
ните отдели, отделите по възраженията или
правния отдел.
(3) При вземане на решения членовете на
колегии не са обвързани от никакви инструкции, а се съобразяват само с разпоредбите на
тази конвенция.
(4) Процедурният правилник на колегиите
по жалбите и Разширената колегия по жалбите се приема в съответствие с Правилника
за прилагане. Той подлежи на одобрение от
Административния съвет.“
10. Член 33 се изменя така:
„Член 33
Правомощия на Административния съвет в
определени случаи
(1) Административният съвет е компетентен
да изменя:
(а) установените в конвенцията срокове;
(б) части от ІІ до VІІІ и част Х от тази конвенция за привеждането им в съответствие с
международен договор, отнасящ се до патенти,
или законодателство на Европейската общност,
отнасящо се до патенти;
(в) Правилника за прилагане.
(2) Административният съвет е компетентен
в съответствие с тази конвенция да приема
или изменя:
(а) Финансовия правилник;
(б) Служебния правилник за щатните служители и условията за назначаване на други
служители на Европейското патентно ведомство,
размерите на заплатите на щатните и други
служители, както и вида на всички допълнителни облаги и правилата за предоставянето им;
(в) Правилника за пенсионно осигуряване
и всички подходящи увеличения на пенсиите
в съответствие на нарастването на заплатите;
(г) Правилника за таксите;
(д) своя Процедурен правилник.
(3) Независимо от член 18, алинея 2 Административният съвет е компетентен да реши въз
основа на опита си, че в определени категории
случаи експертизните отдели да се състоят само
от един технически квалифициран експерт. Такова решение може да бъде отменено.
(4) Административният съвет е компетентен
да упълномощава Президента на Европейското
патентно ведомство да преговаря и след одоб
ряване от съвета да сключва споразумения от
името на Европейската патентна организация
със страни, междуправителствени организации и
центрове за документация, създадени по силата
на споразумения с такива организации.
(5) Административният съвет не може да
взема решение съгласно алинея 1(б):
– отнасящо се до международен договор
преди неговото влизане в сила;
– отнасящо се до законодателството на
Европейската общност преди влизането му в
сила или когато законодателството установява
срок за прилагането му, преди изтичането на
този срок.“
11. Член 35 се изменя така:
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„Член 35
Правила за гласуване
(1) Административният съвет взема всички
свои решения, с изключение на предвидените
в алинеи 2 и 3, с обикновено мнозинство на
представените и гласували договарящи страни.
(2) Мнозинство от три четвърти от гласовете на представените и гласували договарящи
страни се изисква за решенията, които Административният съвет е упълномощен да взема
съгласно член 7; член 11, алинея 1; член 33,
алинеи 1(a) и (в) и 2 до 4; член 39, алинея 1;
член 40, алинеи 2 и 4; член 46; член 134а; член
149а, алинея 2; член 152; член 153, алинея 7;
член 166 и член 172.
(3) Пълно единодушие на гласувалите договарящи страни се изисква за решенията, които
Административният съвет е упълномощен да
взема съгласно член 33, алинея 1(б). Административният съвет взема такива решения само
ако са представени всички договарящи страни.
Решение, взето въз основа на член 33, алинея
1(б), не влиза в сила, ако дадена договаряща
страна декларира в срок дванадесет месеца от
датата на вземане на решението, че не желае
да бъде обвързана с това решение.
(4) Въздържалите се не се считат за гласували.“
12. Член 37 се изменя така:
„Член 37
Бюджетни средства
Бюджетът на Организацията се финансира:
(а) от собствени средства на Организацията;
(б) от плащания на договарящите страни за
годишните такси за поддържане на европейски
патенти в тези страни;
(в) когато е необходимо – от извънредни
финансови вноски на договарящите страни;
(г) когато е целесъобразно – от предвидените
в член 146 приходи;
(д) когато е целесъобразно и само за материални активи – чрез заеми от трети лица,
обезпечени със земя или сгради;
(е) когато е целесъобразно – чрез финансиране на специални проекти от трети лица.“
13. Член 38 се изменя така:
„Член 38
Собствени средства на Организацията
Собствените средства на Организацията
включват:
(а) всички приходи от такси и други източници, както и резервните фондове на Организацията;
(б) средствата от Резервния пенсионен фонд,
които се третират като специален вид актив
на Организацията, предназначен да подпомага пенсионната схема на Организацията чрез
осигуряване на необходимите резерви.“
14. Член 42 се изменя така:
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„Член 42
Бюджет
(1) Бюджетът на Организацията трябва да
е балансиран. Той се съставя в съответствие с
общоприетите счетоводни принципи, заложени
във Финансовия правилник. При необходимост
може да се съставят изменящи или допълнителни бюджети.
(2) Бюджетът се съставя в разчетна единица,
определена във Финансовия правилник.“
15. Член 50 се изменя така:
„Член 50
Финансов правилник
Финансовият правилник определя по-специално:
(а) организацията по съставянето и изпълнението на бюджета, както и отчитането и
одитирането на сметките;
(б) начина и процедурата, по които договарящите страни извършват предвидените в член
37 плащания и вноски и предвидените в член
41 авансови вноски за Организацията;
(в) правилата, отнасящи се до отговорностите
на служителите, които разрешават и отчитат
плащанията, и до мерките за контрол върху
тяхната дейност;
(г) процента на лихвите, предвидени в членове 39, 40 и 47;
(д) метода на изчисляване на вноските,
дължими по силата на член 146;
(е) състава и задълженията, които да се
вменят на Комитета по бюджет и финанси,
който се създава от Административния съвет;
(ж) общоприетите принципи на отчетност,
на които трябва да се основават бюджетът и
годишните финансови отчети.“
16. Член 51 се изменя така:
„Член 51
Такси
(1) Европейското патентно ведомство може
да събира такси за всяка задача или процедура,
осъществени съгласно тази конвенция.
(2) Сроковете за плащане на такси, с изключение на определените в тази конвенция,
се предвиждат в Правилника за прилагане.
(3) Когато Правилникът за прилагане предвижда заплащането на дадена такса, в него
трябва да се предвидят и правните последици
от неплащането на таксата в определения срок.
(4) Правилата относно таксите определят
по-специално размера на таксите и начините,
по които те трябва да бъдат платени.“
17. Член 52 се изменя така:
„Член 52
Патентоспособни изобретения
(1) Европейски патенти се издават за изобретения от всички области на техниката при
условие, че са нови, включват изобретателска
стъпка и са промишлено приложими.
(2) По-специално не се считат за изобретения
по смисъла на алинея 1:
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(а) открития, научни теории и математически методи;
(б) резултати от художествено творчество;
(в) планове, правила и методи за умствена
дейност, играене на игри или делова дейност,
както и компютърни програми;
(г) представяне на информация.
(3) Обектите или дейностите съгласно алинея 2 са изключени от патентоспособност само
доколкото европейската патентна заявка или
европейският патент се отнасят до тези обекти
или дейности като такива.“
18. Член 53 се изменя така:
„Член 53
Изключения от патентоспособност
Европейски патенти не се издават по отношение на:
(а) изобретения, търговското използване на
които би било в противоречие с обществения
ред или морал; такова използване не се счита
в противоречие само защото то е забранено
от закон или правила в някоя или всички договарящи страни;
(б) сортове растения или породи животни или по същество биологични процеси за
производството им; тази разпоредба не се
разпростира върху микробиологични процеси
или получените чрез тях продукти;
(в) методи за лечение на хора или животни
чрез хирургическа намеса или терапия и диагностични методи, прилагани върху хора или
животни; тази разпоредба не се прилага спрямо
продукти, по-специално вещества и състави,
които се използват при някои от тези методи.“
19. Член 54 се изменя така:
„Член 54
Новост
(1) Изобретението е ново, ако не е част от
нивото на техниката.
(2) Нивото на техниката включва всичко,
което е станало общодостъпно чрез писмено
или устно описание, използване или по друг
начин преди датата на подаване на европейската патентна заявка.
(3) В допълнение нивото на техниката
включва и съдържанието на европейски патентни заявки така, както са подадени, датите
на подаване на които са по-ранни от датата
съгласно алинея 2, и които са публикувани на
или след тази дата.
(4) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност вещество или състав, включени в
нивото на техниката, които се използват при
метод съгласно член 53 (в), при условие че използването му при такъв метод не е включено
в нивото на техниката.
(5) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност и вещества или състави съгласно
алинея 4, предназначени за специално използване при метод съгласно член 53 (в), при
условие че такова използване не е включено
в нивото на техниката.“
20. Член 60 се изменя така:
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„Член 60
Право на европейски патент
(1) Правото на европейски патент принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Ако изобретателят е служител, правото на
европейски патент се определя в съответствие
със законодателството на страната, в която
служителят упражнява основната си дейност;
ако страната, в която служителят упражнява
основната си дейност, не може да се определи,
се прилага законодателството на страната, в
която се намира седалището на работодателя,
който е назначил служителя.
(2) Ако две или повече лица са създали
изобретение независимо едно от друго, правото на европейски патент за това изобретение
принадлежи на лицето, чиято европейска патентна заявка е с най-ранна дата на подаване,
при условие че заявката е публикувана.
(3) В производството пред Европейското
патентно ведомство се счита, че правото на
европейски патент принадлежи на заявителя.“
21. Член 61 се изменя така:
„Член 61
Европейски патентни заявки, подадени от лица,
които нямат право на европейски патент
(1) Когато има окончателно решение съг
ласно което лице, различно от заявителя, има
право на европейския патент, това лице в съответствие с Правилника за прилагане може:
(а) да продължи производството по европейската патентна заявка като негова собствена
заявка вместо заявителя:
(б) да подаде нова европейска патентна
заявка за същото изобретение, или
(в) да поиска европейската патентна заявка
да бъде отказана.
(2) Член 76, алинея 1 се прилага със
съответните промени спрямо нова европейска патентна заявка, подадена съгласно
алинея 1 (б).“
22. Член 65 се изменя така:
„Член 65
Превод на европейския патент
(1) Всяка договаряща страна може в случаите,
когато европейският патент, така както е издаден, изменен или ограничен от Европейското
патентно ведомство, не е съставен на един от
официалните є езици, да изиска от патентопритежателя да представи в нейното централно
ведомство по индустриална собственост превод
на патента така, както е издаден, изменен или
ограничен, на един от нейните официални
езици по негов избор или когато страната е
уточнила кой от официалните є езици да бъде
използван – на този език. Срокът за представяне
на превода е три месеца от датата, на която
в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за издаването, поддържането
с направените промени или ограничението на
европейския патент, освен ако заинтересованата
страна определи по-дълъг срок.
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(2) Всяка договаряща страна, която е приела
разпоредби в съответствие с алинея 1, може
да предвиди всички или част от разходите за
публикуване на превода да се заплащат от патентопритежателя в определен от страната срок.
(3) Всяка договаряща страна може да предвиди в случай на неспазване на приетите в
съответствие с алинеи 1 и 2 разпоредби европейският патент да се счита за недействителен
на нейна територия от датата на подаването
на заявката.“
23. Член 67 се изменя така:

„Член 68
Правни последици от недействителността
или ограничаването на европейския патент
Счита се, че европейската патентна заявка
и издаденият въз основа на нея патент не са
породили установените съгласно членове 64 и
67 права от датата на подаването на заявката,
ако патентът е обявен за недействителен или
ограничен при производство по възражения,
ограничаване или обявяване на недействителност.“
25. Член 69 се изменя така:

„Член 67
Права, предоставяни от европейска патентна
заявка след публикация

„Член 69
Обхват на закрилата

(1) От датата на публикуването є европейската патентна заявка предоставя на патентопритежателя временна закрила, каквато се
предоставя съгласно член 64, в договарящите
страни, посочени в заявката.
(2) Всяка договаряща ст рана може да
предвиди, че европейската патентна заявка не
предоставя предвидената в член 64 закрила.
Закрилата, която се предоставя с публикацията на европейската патентна заявка обаче,
не може да бъде по-ограничена от закрилата,
която се предоставя чрез задължителната
публикация на нерешените национални патентни заявки съгласно законодателството на
съответната страна. Във всички случаи всяка
договаряща страна трябва да предвиди наймалката възможност заявителят да поиска
от датата на публикуване на европейската
патентна заявка справедливо обезщетение
от всяко лице, използвало изобретението в
съответната страна при обстоятелства, при
които лицето може съгласно националното
законодателство да бъде привлечено под
отговорност за нарушаване правата на национален патент.
(3) Всяка договаряща страна, чийто официален език е различен от езика на производството, може да предвиди временната
закрила съгласно алинеи 1 и 2 да не действа,
докато превод на претенциите на един от
официалните є езици по избор на заявителя
или на определен от договарящата страна
официален език:
(а) бъде общодостъпен по начин, определен
от националното законодателство, или
(б) бъде предоставен на лицето, използващо
изобретението в дадената страна.
(4) Счита се, че европейската патентна заявка никога не е имала посочените в алинеи
1 и 2 действия, ако е оттеглена, счита се за
оттеглена или е окончателно отказана. Същото се отнася и за действията на европейската
патентна заявка в договаряща страна, посочването на която е оттеглено или се счита за
оттеглено.“
24. Член 68 се изменя така:

(1) Обхватът на закрилата, предоставяна от
европейски патент или европейска патентна
заявка, се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на
претенциите.
(2) До издаването на европейския патент
обхватът на закрилата, предоставяна от европейската патентна заявка, се определя от
претенциите в заявката така, както е публикувана. Обаче европейският патент, така
както е издаден или изменен в производство
по възражения, ограничаване или обявяване
на недействителност, предоставя с обратна
сила закрилата с европейската патентна заявка, доколкото в резултат на това обхватът
на закрилата не е разширен.“
26. Член 70 се изменя така:
„Член 70
Автентичен текст на европейската патентна
заявка или европейския патент
(1) Текстът на европейската патентна заявка
или европейския патент на езика на производството е автентичният текст във всички
производства пред Европейското патентно
ведомство и във всяка договаряща страна.
(2) Ако обаче европейската патентна заявка
е подадена на език, който не е официален
език на Европейското патентно ведомство,
за автентичен се счита текстът на заявката
така, както е подадена по смисъла на тази
конвенция.
(3) Всяка договаряща ст рана може да
предвиди преводът съгласно тази конвенция
на някой от официалните езици на договарящата страна да се счита в тази страна за
автентичен, с изключение на производството
по обявяване на недействителност, ако на
езика, на който са преведени, европейската
патентна заявка или европейският патент
предоставят по-ограничена закрила от тази
на езика на производството.
(4) Всяка договаряща страна, която приема
разпоредба съгласно алинея 3:
(а) трябва да разреши на заявителя или
притежателя на патента да подаде коригиран
превод на европейската патентна заявка или на
европейския патент; такъв коригиран превод
няма правен ефект, докато не бъдат изпъл-
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нени условията, предвидени от договарящата
страна в съответствие с член 65, алинея 2 и
член 67, алинея 3;
(б) може да предвиди всяко лице, което
добросъвестно използва или е извършило ефективна и сериозна подготовка за използване на
изобретението в тази страна, което използване
не би представлявало нарушение на заявката
или патента в оригиналния превод, да може
след влизането в сила на коригирания превод
да продължи да използва изобретението в
дейността си или за нуждите на тази дейност
без заплащане.“
27. Член 75 се изменя така:
„Член 75
Подаване на европейска патентна заявка
(1) Европейската патентна заявка може
да се подаде:
(а) в Европейското патентно ведомство, или
(б) в централното ведомство по индустриална собственост или друг компетентен
орган на договаряща страна, ако законодателството на тази страна предвижда това и
при спазване на член 76, алинея 1; всяка така
подадена заявка има същото действие, както
ако е подадена на същата дата в Европейското
патентно ведомство.
(2) Алинея 1 не препятства прилагането
на правни или административни разпоредби,
които в договарящите страни:
(а) се прилагат по отношение на изобретения, за които поради естество на техния
предмет не може да бъде съобщено в чужбина
без предварително разрешение от компетентните органи на дадената страна, или
(б) предвиждат, че всяка заявка трябва да
се подаде първо в национален орган или с
предварително разрешение директно в друг
орган.“
28. Член 76 се изменя така:
„Член 76
Разделени европейски заявки
(1) Всяка разделена европейска заявка се
подава директно в Европейското патентно
ведомство съгласно Правилника за прилагане. Предметът на такава заявка не трябва да
излиза извън обхвата на по-ранната заявка,
както е подадена; ако това условие е изпълнено, разделената заявка се счита за подадена
на датата на подаване на по-ранната заявка,
като ползва всички приоритетни права.
(2) Всички договарящи страни, посочени
в по-ранната заявка до подаването на разделената европейската заявка, се считат за
посочени в разделената заявка.“
29. Член 77 се изменя така:
„Член 77
Препращане на европейски патентни заявки
(1) Цен т ра л но т о ведомс т во по и н д устриална собственост на всяка договаряща
страна препраща в Европейското патентно
ведомство всички подадени в него или в друг
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компетентен орган на тази страна европейски
патентни заявки в съответствие с Правилника
за прилагане.
(2) Европейски патентни заявки, чийто
предмет е засекретен, не се препращат в
Европейското патентно ведомство.
(3) Европейска патентна заявка, която
не е препратена в Европейското патентно
ведомство в определения срок, се счита за
оттеглена.“
30. Член 78 се изменя така:
„Член 78
Изисквания към европейската патентна заявка
(1) Европейската патентна заявка трябва
да съдържа:
(a) искане за издаване на европейски патент;
(б) описание на изобретението;
(в) една или повече претенции;
(г) чертежите, посочени в описанието и
претенциите;
(д) реферат,
и да отговаря на предвидените в Правилника за прилагане изисквания.
(2) За европейската патентна заявка се
заплаща такса за подаване и такса за проучване. Ако таксата за подаване или таксата за
проучване не са платени в определения срок,
заявката се счита за оттеглена.“
31. Член 79 се изменя така:
„Член 79
Посочване на договарящи страни
(1) Всички договарящи страни, членки на
тази конвенция към датата на подаване на
европейската патентна заявка, се считат за
посочени в искането за издаване на европейски патент.
(2) За посочването на договаряща страна
се плаща такса за посочване.
(3) Посочването на договаряща страна
може да бъде оттеглено по всяко време до
издаването на европейския патент.“
32. Член 80 се изменя така:
„Член 80
Дата на подаване
Датата на подаване на европейската патентна заявка е датата, на която са изпълнени
всички изисквания, посочени в Правилника
за прилагане.“
33. Член 86 се изменя така:
„Член 86
Такси за поддържане на европейска патентна
заявка
(1) Таксите за поддържане на европейска
патентна заявка се плащат на Европейското
патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Тези такси са дължими за
третата и всяка следваща година считано от
датата на подаване на заявката. Ако такса за
поддържане не бъде платена своевременно,
заявката се счита за оттеглена.
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(2) Задължението за плащане на такси за
поддържане приключва с плащането на таксата
за годината, в която е публикувано съобщението за издаване на европейския патент в
Европейския патентен бюлетин.“
34. Член 87 се изменя така:
„Член 87
Право на приоритет
(1) Всяко лице или неговият правоприемник, което е подало във или за:
(а) страна – член на Парижката конвенция
за закрила на индустриалната собственост, или
(б) страна – член на Световната търговска
организация, заявка за патент, полезен модел
или удостоверение за полезност или неговият
правоприемник, може да се позове за целите
на подаване на европейска патентна заявка за
същото изобретение на право на приоритет
за период дванадесет месеца от датата на
подаване на първата заявка.
(2) Всяка заявка, която е еквивалентна на
редовно подадена национална заявка съгласно
националното законодателство на страната,
в която е подадена, или въз основа на двустранни или многостранни споразумения,
включително тази конвенция, се признава за
пораждаща право на приоритет.
(3) Под редовно подадена национална заявка се разбира всяка заявка, чиято дата на
подаване може да бъде установена независимо
от по-нататъшната съдба на заявката.
(4) Последваща заявка със същия предмет
като този на предшестваща по-ранна заявка
и подадена във или по отношение на същата
страна се счита за първа заявка за целите на
определяне на приоритета, при условие че на
датата на подаване на последващата заявка
по-ранната заявка е оттеглена, изоставена или
отказана, без да е станала общодостъпна и без
да оставя неуредени права, и не е служила за
основание за претендиране на приоритет. Поранната заявка не може да служи след това
за основание за претендиране на приоритет.
(5) Ако първата заявка е подадена в орган
по индустриалната собственост, който не е
обвързан с Парижката конвенция за закрила
на индустриалната собственост или на Спогодбата за учредяване на Световната търговска
организация, алинеи 1 до 4 се прилагат, ако
този орган в съответствие със съобщение на
Президента на Европейското патентно ведомство приеме, че първа заявка, подадена в
Европейското патентно ведомство, поражда
право на приоритет при условия и с действия,
еквивалентни на заложените в Парижката
конвенция.“
35. Член 88 се изменя така:
„Член 88
Претенция за приоритет
(1) Заявител, желаещ да ползва приоритета
на по-ранна заявка, трябва да подаде декларация за приоритет и всички други необходими
документи в съответствие с Правилника за
прилагане.
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(2) Европейска патентна заявка може да
се позове на множество приоритети независимо от факта, че са породени в различни
страни. Когато е необходимо, множество от
приоритети могат да се претендират за всяка една претенция. Когато са претендирани
множество от приоритети, сроковете с начало
от приоритетната дата започват да текат от
датата на най-ранния приоритет.
(3) Когато европейска патентна заявка се
позовава на един или повече приоритети,
правото на приоритет покрива само тези
елементи от европейската патентна заявка,
които са включени в заявката или заявките,
от които е претендиран приоритет.
(4) Ако определени елементи на изобретението, за което се претендира приоритет, не
се съдържат във формулираните в по-ранната
заявка претенции, приоритет все пак може да
се признае при условие, че такива елементи
са разкрити в документите по по-ранната
заявка като цяло.“
36. Член 90 се изменя така:
„Член 90
Проверка за установяване на дата на подаване
и експертиза на формалните изисквания
(1) Европейското патентно ведомство проверява в съответствие с Правилника за прилагане дали заявката отговаря на изискванията
за установяване на дата на подаване.
(2) Ако датата на подаване не може да се
установи при проверката по ал.1, заявката не
се разглежда като европейска патентна заявка.
(3) Ако бъде установена дата на подаване
на европейската патентна заявка, Европейското патентно ведомство извършва експертиза
съгласно Правилника за прилагане дали са
изпълнени изискванията на членове 14, 78
и 81 и, където е целесъобразно, с член 88,
алинея 1 и член 133, алинея 2, както и с другите изисквания, заложени в Правилника за
прилагане.
(4) Когато Европейското патентно ведомство констатира недостатъци при извършване
на експертизата по алинеи 1 или 3, които могат
да бъдат отстранени, то дава на заявителя
възможност да ги отстрани.
(5) Ако констатиран при експертизата по
алинея 3 недостатък не бъде отстранен, европейската патентна заявка се отказва, освен
ако конвенцията предвижда друга правна последица. Когато недостатъкът засяга правото
на приоритет, заявката губи това право.“
37. Член 91 се заличава.
38. Член 92 се изменя така:
„Член 92
Изготвяне на доклада от европейското проучване
Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане изготвя и
публикува доклад от европейското проучване
във връзка с европейската патентна заявка,
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който се изготвя въз основа на претенциите,
като се взимат под внимание описанието и
чертежите.“
39. Член 93 се изменя така:
„Член 93
Публикуване на европейската патентна заявка
(1) Европейското патентно ведомство публикува европейската патентна заявка възможно
най-скоро:
(а) след изтичане на осемнадесет месеца от
датата на подаване или когато се претендира
за приоритет, от приоритетната дата, или
(б) по искане на заявителя преди изтичане
на този срок.
(2) Европейската патентна заявка се публикува едновременно с описанието на европейския патент, когато решението за издаване на
патента влезе в сила, преди да изтече срокът,
съгласно алинея 1(a).“
40. Член 94 се изменя така:
„Член 94
Експертиза на европейската патентна
заявка
(1) Европейското патентно ведомство в
съответствие с Правилника за прилагане извършва по молба експертиза дали европейската
патентна заявка и изобретението, за което се
отнася, отговарят на изискванията на тази
конвенция. Молбата не се счита за подадена,
докато не бъде платена таксата за експертиза.
(2) Ако в определения срок не бъде подадена молба за експертиза, заявката се счита
за оттеглена.
(3) Ако в резултат на експертизата се установи, че заявката или изобретението, за което
се отнася, не отговарят на изискванията на
тази конвенция, експертизният отдел поканва заявителя, колкото пъти е необходимо,
да представи своето становище и съгласно
член 123, алинея 1 да внесе изменения или
допълнения в заявката.
(4) Ако заявителят не отговори своевременно на някое съобщение от експертизния
отдел, заявката се счита за оттеглена.“
41. Членове 95 и 96 се заличават.
42. Член 97 се изменя така:
„Член 97
Издаване или отказ
(1) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка и изобретението,
за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция, той взема решение
за издаване на европейски патент, ако са
изпълнени установените в Правилника за
прилагане изисквания.
(2) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка или изобретението,
за което се отнася, не отговарят на изискванията на конвенцията, той отказва заявката,
освен ако в конвенцията е предвидена друга
правна последица.
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(3) Решението за издаване на европейски
патент влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано
съобщение за издаването.“
43. Член 98 се изменя така:
„Член 98
Публикуване на описанието на европейския
патент
Европейското патентно ведомство публикува описанието на европейския патент
възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението
за издаване на европейския патент.“
44. Наименованието на част V се променя
така:
„ЧАСТ V
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА.“
45. Член 99 се променя така:
„Член 99
Възражения
(1) В срок девет месеца от публикуване
на съобщението за издаване на европейския
патент в Европейския патентен бюлетин всяко
лице може да уведоми Европейското патентно ведомство за възражение срещу патента
в съответствие с Правилника за прилагане.
Уведомлението не се счита за подадено, докато
не е платена таксата за възражение.
(2) Възражението засяга европейския патент във всички договарящи страни, в които
патентът действа.
(3) Страни в производството по възражението са както лицата, подали възражението,
така и патентопритежателят.
(4) Когато дадено лице представи доказателство, че по силата на окончателно решение
е вписано в Регистъра на патентите на дадена
договаряща страна вместо предишния патентопритежател, такова лице замества по молба от
негова страна предишния патентопритежател
по отношение на тази страна. Независимо
от разпоредбите на член 118 предишният
притежател и лицето, подало молбата, не се
считат за съпритежатели, освен ако и двамата
не поискат това.“
46. Член 101 се изменя така:
„Член 101
Експертиза на възраженията – обявяване на
недействителност или поддържане на европейския патент
(1) Ако възражението е допустимо, отделът
по възраженията проверява в съответствие
с Правилника за прилагане за наличието на
поне едно основание за възражение съгласно
член 100, което да представлява пречка за
поддържане на европейския патент. По време
на експертизата отделът по възраженията по-
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канва страните, колкото пъти е необходимо,
да представят своето становище по направени
от отдела или от друга страна съобщения.
(2) Ако отделът по възраженията счита, че
има поне едно основание, явяващо се пречка
за поддържане на европейския патент, той
обявява патента за недействителен. В противен случай отделът отхвърля възражението.
(3) Ако отделът по възраженията счита, че
поради направените от патентопритежателя
по време на производството по възраженията
изменения, патентът и изобретението, за което
той се отнася:
(а) отговарят на изискванията на тази
конвенция, той решава патентът да се поддържа така, както е изменен, при условие че
са изпълнени предвидените в Правилника за
прилагане условия;
(б) не отговарят на изискванията на тази
конвенция, той обявява патента за недействителен.“
47. Член 102 се заличава.
48. Член 103 се изменя така:
„Член 103
Публикация на ново описание на европейския патент
Ако европейският патент се поддържа съгласно член 101, алинея 3(a), с направените
в него изменения, Европейското патентно
ведомство публикува ново описание на европейския патент възможно най-скоро след
публикуване в Европейския патентен бюлетин
на съобщение за решението по възражението.“
49. Член 104 се изменя така:
„Член 104
Разходи
(1) Всяка страна в производството по възраженията поема направените от нея разходи,
освен ако отделът по възраженията разпореди,
в името на справедливостта и в съответствие
с Правилника за прилагане различно разпределение на разходите.
(2) Процедурата за определяне на разходите
се урежда в Правилника за прилагане.
(3) Всяко окончателно решение на Европейското патентно ведомство, определящо
размера на разходите, се приема за целите
на прилагането му в договарящите страни по
същия начин, както и окончателно решение
на граждански съд в страната, на чиято територия се прилага решението. Това решение
подлежи на проверка само по отношение на
неговата автентичност.“
50. Член 105 се изменя така:
„Член 105
Намеса на евентуалния нарушител
(1) Всяко трето лице може в съответствие
с Правилника за прилагане да се намеси в
производството по възраженията след изтичане на срока за възражение, ако докаже, че:
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(а) срещу него е заведено дело за нарушение
на същия патент, или
(б) в отговор на искане от патентопритежателя да прекрати евентуалното нарушение
е завело дело, което да установи, че не нарушава патента.
(2) Допустимата намеса се приема за възражение.“
51. Нови членове 105а, 105б и 105в се създават след член 105:
„Член 105а
Искане за ограничаване или обявяване на
недействителност
(1) По искане на патентопритежателя европейският патент може да бъде обявен за
недействителен или ограничен чрез изменение
на претенциите. Искането се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие
с Правилника за прилагане. То не се смята
за подадено, докато не бъде платена таксата
за ограничаване или обявяване на недействителност.
(2) Искането не може да бъде подадено
при висящо производството по възражение
срещу европейския патент.
Член 105б
Ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент
(1) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
проверява дали са спазени изискванията за
ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент, предвидени
в Правилника за прилагане.
(2) Ако Европейското патентно ведомство
счита, че искането за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския
патент отговаря на тези изисквания, то взема
решение за ограничаване или обявяване на
недействителност на европейския патент в
съответствие с Правилника за прилагане.
В противен случай ведомството отхвърля
искането.
(3) Решението за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент
се прилага във всички договарящи страни, за
които е издаден. То влиза в сила от датата,
на която в Европейския патентен бюлетин е
публикувано съобщение за решението.
Член 105в
Публикуване на коригираното описание на
европейския патент
Ако европейският патент бъде ограничен
съгласно член 105б, алинея 2, Европейското
патентно ведомство публикува коригираното
описание на европейския патент възможно
най-скоро, след като в Европейския патентен
бюлетин е публикувано съобщение за ограничението.“
52. Член 106 се изменя така:
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„Член 106
Решения, подлежащи на обжалване
(1) На обжалване подлежат решенията на
получаващата секция, експертизните отдели,
отделите по възраженията и правния отдел.
Жалбата има суспензивен ефект.
(2) Решение, с което не се прекратява
производството по отношение на една от
страните, може да се обжалва само заедно с
окончателното решение, освен ако решението
позволява подаване на отделни жалби.
(3) Правото за подаване на жалба срещу
решения, отнасящи се до разпределението или
определянето на разходите за производството
по възраженията, може да бъде ограничено
в Правилника за прилагане.“
53. Член 108 се изменя така:
„Член 108
Срок и форма на жалбата
Уведомление за жалбата се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с
Правилника за прилагане в срок два месеца от
уведомлението за решението. Уведомлението
за жалбата не се счита за подадено, докато не
бъде платена таксата за обжалването. В срок
четири месеца от уведомлението за решението се представят основанията за жалбата в
съответствие с Правилника за прилагане.“
54. Член 110 се изменя така:
„Член 110
Разглеждане на жалби
Ако жалбата е допустима, колегията по жалбите проверява дали е основателна. Жалбата
се разглежда в съответствие с Правилника
за прилагане.“
55. Създава се нов член 112а след член 112:
„Член 112а
Молба за преразглеждане от разширената
колегия по жалбите
(1) Всяка ст рана в производството по
жалбата, която е засегната от решението на
колегията по жалбите, може да подаде молба
за преразглеждане на решението от Разширената колегия по жалбите.
(2) Молбата може да се подаде само на
следните основания:
(а) член на колегията по жалбите е участвал
във вземането на решението в противоречие
с член 24, алинея 1 или е участвал, въпреки
че е бил изключен по силата на решение
съгласно член 24, алинея 4;
(б) в колегията по жалбите е участвало
лице, което не е член на колегиите по жалбите;
(в) извършено е съществено нарушение
на член 113;
(г) по време на производството по жалбата
е извършено друго съществено нарушение на
процедурата, дефинирано в Правилника за
прилагане; или
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(д) на решението е повлияло криминално
деяние, което е установено съгласно условията, залегнали в Правилника за прилагане.
(3) Молбата за преразглеждане няма суспензивен ефект.
(4) Молбата за преразглеждане трябва да
е обоснована в съответствие с Правилника
за прилагане. Ако се основава на алинея 2
от (а) до (г), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от уведомлението за
решението на колегията по жалбите. Ако се
основава на алинея 2(д), молбата трябва да
бъде подадена в срок два месеца от датата
на установяване на криминалното деяние и
не по-късно от пет години от уведомлението
за решението на колегията по жалбите. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде
платена съответната такса.
(5) Разширената колегия по жалбите разглежда молбата за преразглеждане в съответствие с Правилника за прилагане. Ако
молбата е основателна, разширената колегия
по жалбите отменя решението и възобновява
производство пред колегиите по жалбите в
съответствие с Правилника за прилагане.
(6) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е
извършило ефикасна и сериозна подготовка
за използване на изобретението, предмет на
публикувана европейска патентна заявка или
европейски патент в периода между решението
на колегията по жалбите и публикацията в
Европейския патентен бюлетин на уведомлението за решението на разширената колегия по
жалбите, може по негова молба да продължи
без заплащане да използва изобретението в
своята дейност или за нуждите на тази дейност.“
56. Член 115 се изменя така:
„Член 115
Възражения от трети лица
В производство пред Европейското патентно ведомство след публикуване на европейската патентна заявка всяко трето лице може
в съответствие с Правилника за прилагане
да направи възражение относно патентоспособността на изобретението, предмет на
заявката или патента. Това лице не е страна
в производството.“
57. Член 117 се изменя така:
„Член 117
Начини за представяне и събиране на доказателства
(1) В производството пред Европейското
патентно ведомство начините за представяне или събиране на доказателства включват
следното:
(а) изслушване на страните;
(б) искания за информация;
(в) представяне на документи;
(г) изслушване на свидетели;
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(д) експертни становища;
(е) разследване;
(ж) писмени клетвени декларации.
(2) Процедурата по представяне на такива
доказателства се урежда в Правилника за
прилагане.“
58. Член 119 се изменя така:
„Член 119
Уведомяване
Европейското патентно ведомство уведомява по своя инициатива за всички решения, призовки, известия и съобщения в съответствие
с Правилника за прилагане. При извънредни
обстоятелства уведомленията могат да се извършват с посредничеството на централните
ведомства по индустриална собственост на
договарящите страни.“
59. Член 120 се изменя така:
„Член 120
Срокове
Правилникът за прилагане определя:
(а) сроковете, които трябва да се спазват
в производство пред Европейското патентно
ведомство и които не са определени в тази
конвенция;
(б) начина за изчисляване на сроковете и
условията за продължаването им;
(в) минималната и максималната продължителност на сроковете, които определя
Европейското патентно ведомство.“
60. Член 121 се изменя така:
„Член 121
Продължаване на процедурата по европейската патентна заявка
(1) Ако заявителят не спази срок пред
Европейското патентно ведомство, той може
да поиска продължаване на процедурата по
европейската патентна заявка.
(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени
изискванията, предвидени в Правилника за
прилагане. В противен случай искането се
отхвърля.
(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се
считат за ненастъпили.
(4) Продължаване на процедурата не се допуска по отношение на сроковете по член 87,
алинея 1, член 108 и член 112а, алинея 4, както
и по отношение на сроковете за подаване на
искане за продължаване на процедурата или
възстановяване на права. Правилникът за
прилагане може да изключи продължаването
на процедурата и за други срокове.“
61. Член 122 се изменя така:
„Член 122
Възстановяване на права
(1) Заявител или притежател на европейски
патент, който въпреки положената дължима
грижа при дадените обстоятелства не е успял
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да спази срок пред Европейското патентно
ведомство, може да възстанови правата си по
негово искане, ако като пряко последствие от
неспазването на срока европейската патентна
заявка или някое искане са отказани или
европейската патентна заявка се счита за
оттеглена, или европейският патент е обявен
за недействителен, или е загубено някое друго
право или средство за обжалване.
(2) Европейското патентно ведомство удов
летворява искането, при условие че са спазени условията съгласно алинея 1 или други
изисквания, установени от конвенцията. В
противен случай искането се отхвърля.
(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се
считат за ненастъпили.
(4) Не се допуска възстановяване на права
по отношение на срока за подаване на искане
за възстановяване на права. Правилникът за
прилагане може да изключи възстановяването
и на други срокове.
(5) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е
извършило ефикасна и сериозна подготовка
за използване на изобретението, предмет на
публикувана европейска патентна заявка или
европейски патент, в периода между загубата
на права, предвиден в алинея 1, и публикуването в Европейския патентен бюлетин на
съобщението за възстановяване на тези права,
може да продължи да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази
дейност без заплащане.
(6) Нищо в този член не ограничава правото
на дадена договаряща страна да постанови
възстановяване на права по отношение на
срокове, които са предвидени в тази конвенция
и които трябва да се спазват пред органите
на тази страна.“
62. Член 123 се изменя така:
„Член 123
Промени
(1) Европейската патентна заявка и европейският патент могат да бъдат изменени в
производството пред Европейското патентно
ведомство в съответствие с Правилника за
прилагане. Във всички случаи на заявителя се
дава поне една възможност да внесе промени
в заявката по свое желание.
(2) Европейската патентна заявка или европейският патент не могат да бъдат променяни така, че предметът им да излиза извън
съдържанието на заявката, както е подадена.
(3) Измененията в европейския патент
трябва да са такива, че да не водят до разширяване на обхвата на закрилата.“
63. Член 124 се изменя така:
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„Член 124
Информация за предшестващото ниво на
техниката
(1) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
може в съответствие с Правилника за прилагане да покани заявителя да представи
информаци я за предшестващото ниво на
техниката, взето под внимание в национални или регионални патентни производства
и отнасящо се до изобретение, за което е
подадена европейската патентна заявка.
(2) Ако заявителят не отговори своевременно на поканата по алинея 1, европейската
патентна заявка се счита за оттеглена.“
64. Член 126 се заличава.
65. Член 127 се изменя така:
„Член 127
Регистър на европейските патенти
Европейското патентно ведомство поддържа Регистър на европейските патенти, в който
се вписват данните, предвидени в Правилника
за прилагане. Вписване в регистъра не се
извършва преди публикуването на европейската патентна заявка. На обществеността се
предоставя свободен достъп до Регистъра на
европейските патенти.“
66. Член 128 се изменя така:
„Член 128
Достъп до досиетата
(1) До досиетата на непубликувани европейски патентни заявки не се предоставя
свободен достъп без съгласието на заявителя.
(2) Всяко лице, което може да докаже, че
заявителят е предявил срещу него правата,
произтичащи от европейската патентна заявка,
може да получи достъп до досието на заявката
преди публикуването є и без съгласието на
заявителя.
(3) Когато е публикувана разделена европейска заявка или нова европейска патентна
заявка, подадена съгласно член 61, алинея 1,
всяко лице може да получи достъп до досието
на по-ранната заявка преди публикуването є
и без съгласието на заявителя.
(4) След публикуването на европейската
патентна заявка до досиетата на заявката и
на издадения въз основа на нея европейски
патент може да се предостави достъп при
поискване и при спазване на ограниченията,
предвидени в Правилника за прилагане.
(5) Европейското патентно ведомство може
да съобщи на трети лица или да публикува
данните, предвидени в Правилника за прилагане, и преди публикуването на европейската
патентна заявка.“
67. Член 129 се изменя така:
„Член 129
Периодични издания
Европейското патентно ведомство публикува периодично:
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(а) Европейски патентен бюлетин, съдържащ данни, чиято публикация е предвидена
в конвенцията, Правилника за прилагане или
е определена от Президента на Европейското
патентно ведомство;
(б) Официален бюлетин, съдържащ уведомления и информация от общ характер от Президента на Европейското патентно ведомство,
както и информация относно конвенцията и
нейното прилагане.“
68. Член 130 се изменя така:
„Член 130
Обмен на информация
(1) Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си предоставят
при поискване всякаква полезна информация
относно европейски или национални патентни
заявки и патенти и производството по тях,
освен ако в конвенцията или в националните
законодателства е предвидено друго.
(2) Алинея 1 се прилага по отношение на
предоставянето на информация по силата на
работни споразумения между Европейското
патентно ведомство и:
(а) централните ведомства по индустриална
собственост на други страни;
(б) меж дуправителствени организации,
които имат право да издават патенти;
(в) други организации.
(3) Предоставянето на информация съгласно алинеи 1 и 2(а) и (б) не е обект на
ограниченията, предвидени в член 128. Административният съвет може да реши, че съобщенията съгласно алинея 2(в) не са обект на
тези ограничения, при условие че съответната
организация третира предоставената информация като поверителна до публикуването на
европейската патентна заявка.“
69. Член 133 се изменя така:
„Член 133
Общи принципи на представителството
(1) При спазване на разпоредбите в алинея 2
никое лице не може да бъде принуждавано
да бъде представлявано от професионален
представител в производство, установено от
тази конвенция.
(2) Физически и юридически лица, които
нямат местожителство или седалище в дадена
договаряща страна, се представляват от професионален представител и действат чрез него
във всички производства, установени от тази
конвенция, с изключение на подаването на
европейската патентна заявка; в Правилника
за прилагане може да се предвидят и други
изключения.
(3) Физически и юридически лица с местожителство или седалище в дадена договаряща страна могат да бъдат представлявани в
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производства, установени от тази конвенция,
от служител, който не е задължително професионален представител, но който трябва да
е упълномощен в съответствие с Правилника
за прилагане. Правилникът за прилагане
може да определи дали и при какви условия
служител на такова юридическо лице може
да представлява и други юридически лица,
които са с местожителство в дадена договаряща страна и имат икономически връзки с
първото юридическо лице.
(4) Правилникът за прилагане може да съдържа специални разпоредби относно общото
представителство на съвместно действащи
страни.“
70. Член 134 се изменя така:
„Член 134
Представителство пред Европейското патентно
ведомство
(1) Представителството на физически и
юридически лица може да се поема в производства съгласно тази конвенция само от
професионални представители, чиито имена
са вписани в специален списък, поддържан за
тази цел от Европейското патентно ведомство.
(2) Всяко физическо лице, което:
(а) е гражданин на договаряща страна;
(б) има седалище или е назначено на работа
в дадена договаряща страна; и
(в) е издържало европейски я изпит за
квалификация,
може да бъде вписано в списъка на професионалните представители.
(3) В срок една година от датата, на която присъединяването на дадена страна към
тази конвенция влиза в сила, вписване в този
списък може да поиска и всяко физическо
лице, което:
(а) е гражданин на договаряща страна;
(б) има седалище или е назначено на работа в присъединилата се към конвенцията
страна и
(в) има право да представлява физически
и юридически лица в областта на патентите
пред централното ведомство по индустриална собственост на тази страна; когато това
право не е свързано с изискване за специална
професионална квалификация, лицето трябва
да е действало постоянно като представител
в тази страна в течение на поне пет години.
(4) Вписването се извършва въз основа на
молба, придружена от удостоверение, в което
се посочва, че условията съгласно алинеи 2
и 3 са изпълнени.
(5) Лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители, имат
право да предприемат действия във всички
производства съгласно тази конвенция.
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(6) За целите на своята дейност като професионален представител всяко лице, чието
име е вписано в списъка съгласно алинея 1,
има право да установи седалище във всяка
договаряща страна, в която могат да се провеждат производствата, установени съгласно
тази конвенция, като се вземе под внимание
Протоколът за централизацията, приложен
към конвенцията. В отделни случаи органите
в дадена страна могат да откажат това право
само на основание на правни разпоредби,
приети с цел да се защитят общественият
ред, сигу рност и законност. Преди да се
предприеме такава мярка, тя трябва да бъде
съгласувана с Президента на Европейското
патентно ведомство.
(7) Президентът на Европейското патентно
ведомство може да направи изключение от:
(а) изискването съгласно алинеи 2(a) или
3(a) при специални обстоятелства;
(б) изиск ването съгласно а линея 3(в),
второ изречение, ако заявителят представи
доказателство, че е придобил необходимата
квалификация по друг начин.
(8) Представителство в производствата
съгласно тази конвенция може да се поеме
на същото основание както от професионален
представител, и от всеки адвокат, оторизиран
да практикува в една от договарящите страни
и със седалище в нея, доколкото той има право
да действа в тази страна като професионален
представител в областта на патентите. Алинея
6 се прилага със съответните промени.“
71. Нов член 134а се създава след член 134:
„Член 134а
Институт на професионалните представители
пред Европейското патентно ведомство
(1) Административният съвет е компетентен
да приема и да променя разпоредби относно:
(а) Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство,
наричан по-нататък „Институтът“;
(б) квалификацията и подготовката на
дадено лице, необходими за допускането му
до европейския изпит за квалификация и
провеждането на този изпит;
(в) дисциплинарния контрол, упражняван
от Института или от Европейското патентно
ведомство по отношение на професионалните
представители;
(г) задължението на професионалния представител за спазване на поверителност и
привилегията му да не разкрива по време на
производството пред Европейското патентно
ведомство поверителни сведения, разменени
между него и клиента му или някое друго лице.
(2) Всяко лице, което е вписано в списъка
на професионалните представители съгласно
член 134, алинея 1, е член на Института.“
72. Член 135 се изменя така:
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„Член 135
Молба за трансформация
(1) Централното ведомство по индустриална
собственост на посочена договаряща страна
прилага по молба на заявителя или притежателя на европейски патент процедурата за
издаване на национален патент при следните
обстоятелства:
(а) когато заявката за европейски патент
се счита за оттеглена по силата на член 77,
алинея 3;
(б) в подобни други случаи, предвидени в
националното законодателство, в които европейската патентна заявка е отказана, оттеглена
или се счита за оттеглена, или европейският
патент е обявен за недействителен съгласно
тази конвенция.
(2) В случая по алинея 1(a) молбата за
трансформация се подава в централното ведомство по индустриална собственост, в което
е подадена европейската патентна заявка.
Това ведомство препраща молбата при спазване на разпоредбите относно националната
сигурност директно в централните ведомства
по индустриална собственост на посочените
в нея договарящи страни.
(3) В случаите съгласно алинея 1(б) молбата
за трансформация се препраща в Европейското патентно ведомство в съответствие с
Правилника за прилагане. Молбата не се счита
за подадена, докато не бъде платена таксата
за трансформация. Европейското патентно
ведомство препраща молбата в централните
ведомства по индустриална собственост на
посочените в нея договарящи страни.
(4) Действието на европейската патентна
заявка съгласно член 66 се прекратява, ако
молбата за трансформация не бъде препратена
своевременно.“
73. Член 136 се заличава.
74. Член 137 се изменя така:
„Член 137
Формални изисквания за трансформация
(1) Спрямо европейска патентна заявка,
препратена съгласно член 135, алинеи 2 или
3, не се прилагат предвидени в националното
законодателство формални изисквания, които
са различни от или допълнителни към предвидените в конвенцията.
(2) Всяко централно ведомство по индустриална собственост, в което е препратена
заявката, може да изиска от заявителя в срок
най-малко два месеца да:
(а) плати националната такса за заявяване;
(б) подаде превод на оригиналния текст на
европейската патентна заявка на официалния
език на страната и когато е целесъобразно,
на изменения по време на производството
пред Европейското патентно ведомство текст,
който заявителят иска да използва за целите
на националната процедура.“
75. Член 138 се изменя така:
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„Член 138
Обявяване на недействителност на европейски патенти
(1) При спазва не на разпоредби т е на
член 139 европейският патент може да бъде
обявен за недействителен в договаряща страна
на следните основания:
(а) предметът на европейския патент не
е патентоспособен по смисъла на членове
52 до 57;
(б) европейският патент не разкрива изоб
ретението достатъчно ясно и пълно, за да
може да бъде възпроизведено от специалист
в областта;
(в) предметът на европейския патент излиза извън съдържанието на заявката, както
е подадена, или ако патентът е издаден за
разделена заявка или за нова заявка, подадена
съгласно член 61 – извън съдържанието на
по-ранната заявка, както е подадена;
(г) предоставената с европейския патент
закрила е разширена; или
(д) притежателят на европейския патент
няма право на европейски патент по смисъла
на член 60, алинея 1.
(2) Ако основанията за недействителност
засягат европейския патент само частично, патентът се ограничава чрез съответно
изменение на претенциите и се обявява за
недействителен частично.
(3) В производство пред компетентния съд
или орган относно валидността на европейския
патент патентопритежателят на патент има
право да ограничи патента чрез промени в
претенциите. Ограниченият по този начин патент съставлява основата за производството.“
76. Член 140 се изменя така:
„Член 140
Национални полезни модели и удостоверения за полезност
Членове 66, 124, 135, 137 и 139 се прилагат към полезни модели и удостоверения за
полезност и към заявки за полезни модели и
за удостоверения за полезност, регистрирани
или подадени в договарящите страни, чиито
законодателства предвиждат закрила на такива
модели и удостоверения.“
77. Член 141 се изменя така:
„Член 141
Такси за поддържане на европейски патент
(1) Такси за поддържане на европейски
патент се дължат само за годините, следващи определената съгласно член 86, алинея 2
година.
(2) Такси за поддържане, чийто срок е в
рамките на два месеца от публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението
за издаване на европейския патент, се считат

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

за платени, ако са платени в този срок. Всяка
допълнителна такса, предвидена в националното законодателство, не се дължи.“
78. Нов член 149а се създава след член 149:
„Член 149а
Други споразумения между договарящите
страни
(1) Нищо в тази конвенция не може да
се тълкува като ограничаващо правото на
някои или на всички договарящи страни да
сключват специални споразумения по въпроси,
отнасящи се до европейските патентни заявки
или европейските патенти, които съгласно
тази конвенция се уреждат от националното
законодателство, и по-специално:
(а) споразумение, с което се учредява европейски патентен съд, общ за сключилите
споразумението договарящи страни;
(б) споразумение, с което се у чредява
орган, общ за сключилите споразумението
договарящи страни, който да предоставя по
искане от страна на национални съдилища или
квазисъдебни органи становища по въпроси
относно европейското или хармонизираното
национално патентно законодателство;
(в) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни се отказват изцяло или частично от превода на европейски
патенти съгласно член 65;
(г) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни предвиждат преводите
на европейски патенти съгласно член 65 да
могат да се подават във и да се публикуват
от Европейското патентно ведомство.
(2) Административният съвет е компетентен
да решава, че:
(а) членовете на колегиите по жалбите и
Разширената колегия по жалбите могат да
бъдат членове на европейски патентен съд
или на общ орган и да участват в производство пред този съд или орган в съответствие
с всяко такова споразумение;
(б) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
предоставя на даден общ орган помощен
персонал, помещения и оборудване, които
могат да бъдат необходими за изпълнение
на задълженията му, а направените от този
орган разходи се поемат изцяло или частично
от Организацията.“
79. Част Х от конвенцията се изменя така:
„ЧАСТ Х
МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ, ПОДАДЕНИ
С ЪГЛ АСНО ДОГОВОРА ЗА П АТЕНТНО
КООПЕРИРАНЕ – ЕВРО-РСТ ЗАЯВКИ
Член 150
Прилагане на Договора за патентно коопериране
(1) Договорът за патентно коопериране от
19 юни 1970 г., наричан по-нататък РСТ, се
прилага в съответствие с разпоредбите на
тази част.
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(2) Международни заявки, подадени съгласно РСТ, могат да бъдат предмет на производство пред Европейското патентно ведомство. В
такова производство се прилагат разпоредбите
на РСТ и Правилникът за прилагането му,
допълнени от разпоредбите на тази конвенция. В случай на противоречие се прилагат
разпоредбите на РСТ или на Правилника за
прилагането му.
Член 151
Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство
Европейското патентно ведомство действа
като получаващо ведомство по смисъла на РСТ
в съответствие с Правилника за прилагане.
Прилага се член 75, алинея 2.
Член 152
Европейското патентно ведомство като Международен орган за проучване или Международен орган за предварителна експертиза
Европейското патентно ведомство действа
като Международен орган за проучване и Международен орган за предварителна експертиза
по смисъла на РСТ по силата на споразумение
между Организацията и Международното бюро
на Световната организация за интелектуална
собственост за заявители, които са жители
или граждани на договаряща страна по конвенцията. Споразумението може да предвижда
Европейското патентно ведомство да действа
по отношение и на други заявители.
Член 153
Европейското патентно ведомство като посочено или избрано ведомство
(1) Европейското патентно ведомство е:
(а) посочено ведомство за всяка договаряща страна по конвенцията, по отношение
на която РСТ е в сила, която е посочена в
международната заявка и за която заявителят
желае да получи европейски патент, и
(б) избрано ведомство, ако заявителят е
избрал посочена съгласно буква (a) страна.
(2) Международна заявка, за която Европейското патентно ведомство е посочено или
избрано ведомство и която е с установена
международна дата на подаване, е еквивалентна на редовно подадена европейска заявка
(евро-РСТ заявка).
(3) Международната публикация на евроРСТ заявка на един от официалните езици
на Европейското патентно ведомство замества публикацията на европейската патентна
заявка и за нея се публикува съобщение в
Европейския патентен бюлетин.
(4) Ако евро-РСТ заявката е публикувана на
друг език, в Европейското патентно ведомство
се подава превод на един от официалните езици на ведомството, което публикува превода.
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При спазване на член 67, алинея 3 временната
закрила съгласно член 67, алинеи 1 и 2 има
действие от датата на публикацията.
(5) Евро-РСТ заявката се третира като
европейска патентна заявка и се счита за
част от нивото на техниката съгласно член
54, алинея 3, ако са изпълнени условията,
определени в алинеи 3 или 4 и в Правилника
за прилагане.
(6) Докладът от международно проучване,
изготвен по отношение на евро-РСТ заявка,
или заместващата го декларация, както и
международната им публикация заместват
доклада от европейското проучване и съобщението за публикуването му в Европейския
патентен бюлетин.
(7) Допълнителен доклад от европейско
проучване се изготвя за всяка евро-РСТ заявка
съгласно алинея 5. Административният съвет
може да реши да не се изготвя допълнителен
доклад от проучването или таксата за проучване да се намали.“
80. Членове 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162 и 163 се заличават.
81. Член 164 се изменя така:
„Член 164
Правилник за прилагане и протоколи
(1) Правилникът за прилагане, Протоколът
за признаването, Протоколът за привилегиите
и имунитетите, Протоколът за централизацията, Протоколът за тълкуването на член
69 и Протоколът за попълването на щата на
служителите са неделима част от конвенцията.
(2) В случай на противоречие между разпоредбите на конвенцията и тези на Правилника за прилагане се прилагат разпоредбите
на конвенцията.“
82. Член 167 се заличава.
Член 2
Протоколи
1. Протоколът за тълкуване на член 69 от
ЕПК се изменя така:
„Член 1
Общи принципи
Член 69 не трябва да се тълкува в смисъл,
че под обхват на предоставената с европейски
патент закрила трябва да се разбира обхватът,
определен от точното, буквално значение на
формулировката на претенциите, описанието
и чертежите служат само за поясняване на
претенциите. Той не трябва да се тълкува
също така и в смисъл, че претенциите служат
само за основа и че действителната закрила
може да се разпростира върху идеята на патентопритежателя, установена от специалист
в областта въз основа на описанието и чертежите. Напротив, той трябва да се тълкува
като определящ позицията между тези две
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крайности, която да съчетава обективната
закрила за патентопритежателя с разумна
степен на правна сигурност за трети страни.
Член 2
Еквиваленти
При определяне обхвата на предоставената с
европейски патент закрила трябва да се вземе
предвид всеки признак, който е еквивалентен
на признак, изразен в претенциите.“
2. Следният протокол е прилагане към
Европейската патентна конвенция и е неразделна част от нея:
Протоколът за попълване на личния състав
на Европейското патентно ведомство в Хага
(Протокол за попълване на личния състав) и
Протоколът за централизация на Европейската патентна система и неговото въвеждане
(Протокол за централизацията).
Член 3
Нов текст на конвенцията
(1) Административният съвет на Европейската патентна организация е упълномощен по
предложение на Президента на Европейското
патентно ведомство да изготви нов текст на
Европейската патентна конвенция. В новия
текст формулировката на разпоредбите на
конвенцията ще е еднакво автентична, когато е необходимо, на трите официални езика.
Разпоредбите на конвенцията също така може
да се преномерират последователно и препратките към други разпоредби на конвенцията
могат да бъдат променени в съответствие с
новата номерация.
(2) Административният съвет приема новия
текст на конвенцията с мнозинство от 3/4
от присъстващите и гласували договарящи
страни. С приемането му новият текст на
конвенцията става неразделна част от този
Акт за ревизиране.
Член 4
Подписване и ратифициране
(1) Този Акт за ревизиране е отворен за
подписване от договарящите страни в Европейското патентно ведомство в Мюнхен до
1 септември 2001 г.
(2) Този Акт за ревизиране подлежи на ратификация; инструментите за ратификация се
депозират при правителството на Федерална
република Германия.
Член 5
Присъединяване
(1) Този Акт за ревизиране е отворен за
присъединяване от договарящите страни по
конвенцията до влизането му в сила и за
държавите, които ратифицират конвенцията
или се присъединяват към нея.
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(2) Инструментите за присъединяване се
депозират при правителството на Федерална
република Германия.
Член 6
Временни разпоредби
Член 1, точки 4 – 6 и 12 – 15, член 2, точки
2 и 3 и членове 3 и 7 от този Акт за ревизиране се прилагат временно.
Член 7
Преходни разпоредби
(1) Ревизираната версия на конвенцията
се прилага по отношение на всички европейски патентни заявки, подадени след нейното
влизане в сила, а също така и по отношение
на всички патенти, издадени по тези заявки.
Тя не се прилага за европейските патенти,
издадени преди влизането є в сила, или за
европейски патентни заявки, които са висящи
по това време, освен ако е решено друго от
Административния съвет на Европейската
патентна организация.
(2) Административният съвет на Европейската патентна организация взема решение по
параграф 1 не по-късно от 30 януари 2001 г.
с мнозинство от 3/4 от присъстващите и гласували договарящи страни. Това решение е
неразделна част от този Акт за ревизиране.
Член 8
Влизане в сила
(1) Ревизираният текст на Европейската
патентна конвенция влиза в сила две години
след като 15 договарящи страни депозират
своите инст ру менти за ратификаци я или
присъединяване или на първия ден от третия
месец, следващ депозирането на инструментите за ратификация или присъединяване на
договаряща страна, която последна от всички
договарящи страни е предприела тази стъпка,
ако това събитие е настъпило по-рано.
(2) След влизане в сила на ревизирания
текст на конвенцията текстът, който е бил
валиден до тази дата, престава да се прилага.
Член 9
Изпращане и уведомления
(1) Правителството на Федерална република
Германия съставя заверени копия от този Акт
за ревизиране и ги изпраща на правителствата
на всички подписващи или присъединяващи се
към Европейската патентна конвенция договарящи страни съгласно член 166, параграф 1.
(2) Правителството на Федерална репуб
лика Германия уведомява правителствата на
държавите съгласно алинея 1 за:
(а) депозиране на всеки инструмент за
ратификация или присъединяване;
(б) датата на влизане в сила на този Акт
за ревизиране.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

В доказателство на което долуподписаните упълномощени представители, след като
представиха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия, полагат
подписите си под настоящия ревизиран акт.
Изготвен в Мюнхен на 29 ноември 2000 г.
в един оригинал на английски, френски и
немски език, като трите текста са равностойно
идентични. Оригиналният текст се депозира
в архива на Федерална република Германия.
7200

КОНВЕНЦИЯ

за издаване на европейски патенти (Европей
ска патентна конвенция)
(Приета на 5 октомври 1973 г., изменена и
допълнена с Акта за ревизиране на член 63
от конвенцията от 17 декември 1991 г. и с
Акта за ревизиране на конвенцията от 29 ноември 2000 г.)
(Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ
Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ,
бр. 15 от 2002 г. В сила от 13 декември 2007 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Договарящите страни,
желаейки да укрепят сътрудничеството
между европейските страни в областта на
закрилата на изобретенията,
желаейки такава закрила да може да се
получава в тези страни чрез една-единствена
процедура по издаване на патенти и чрез установяване на определени стандартни правила
за така издадените патенти,
желаейки да подпишат за тази цел Конвенция за учредяване на Европейска патентна
организация, която конвенция представлява
специално споразумение по смисъла на член 19
на Конвенцията за закрила на индустриалната
собственост, подписана в Париж на 20 март
1883 г. и ревизирана последно на 14 юли 1967 г.,
и регионален патентен договор по смисъла
на член 45, алинея 1 от Договора за патентно
коопериране от 19 юни 1970 г.,
се споразумяха по следните разпоредби:
ЧАСТ І
ОБЩИ И ИНС ТИТ У ЦИОН А ЛНИ
РА З ПОР Е Д Б И
Г л а в а

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Европейско право за издаване на патенти
С тази конвенция се учредява обща за договарящите страни правна система за издаване
на патенти за изобретения.
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Член 2
Европейски патент
(1) Патентите, издадени съгласно тази
конвенция, се наричат европейски патенти.
(2) Във всяка от договарящите страни, за
които е издаден, европейският патент има
същото действие и е обект на същите условия
както национален патент, издаден от тази
договаряща страна, освен ако тази конвенция
предвижда друго.

Член 7
Филиали на Европейското патентно ведомство
С решение на Административния съвет
може да се създадат при необходимост филиали на Европейското патентно ведомство за
информация и връзка в договарящите страни
и с междуправителствени организации в областта на индустриалната собственост, което
подлежи на одобрение от договарящата страна
или заинтересованата организация.

Член 3
Териториално действие
Издаване на европейски патент може да
бъде поискано за една или повече от договарящите страни.

Член 8
Привилегии и имунитети
Приложеният към тази конвенция Протокол
за привилегиите и имунитетите определя условията, при които Организацията, членовете
на Административния съвет, служителите в
Европейското патентно ведомство и други
такива лица, посочени в този протокол като
участващи в работата на Организацията, се
ползват във всяка договаряща страна от необходимите за изпълнение на задълженията
им привилегии и имунитети.

Член 4
Европейска патентна организация
(1) С тази конвенция се учредява Европейска
патентна организация, наричана по-нататък
Организацията. Тя има административна и
финансова самостоятелност.
(2) Органите на Организацията са:
(а) Европейското патентно ведомство;
(б) Административният съвет.
(3) Задачата на Организацията е да издава
европейски патенти. Това се извършва от Европейското патентно ведомство под контрола
на Административния съвет.
Член 4а
Конференция на министрите на договарящите
страни
Конференция на министрите на договарящите страни, отговарящи за патентната
политика, се свиква поне на всеки пет години
за обсъждане на въпроси, свързани с Организацията и Европейската патентна система.
Г л а в а

І І

ЕВРОПЕЙСК А ПАТЕНТНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Член 5
Правен статут
(1) Организацията е юридическо лице.
(2) Във всяка от договарящите страни
Организацията има най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица
съгласно националното законодателство на
договарящата страна, по-специално, тя може
да придобива и да се разпорежда с движима
и недвижима собственост, както и да бъде
страна в съдебни процеси.
(3) Президентът на Европейското патентно
ведомство представлява Организацията.
Член 6
Седалище
(1) Седалището на Организаци ята е в
Мюнхен.
(2) Европейското патентно ведомство се
намира в Мюнхен. То има клон в Хага.

Член 9
Отговорност
(1) Договорната отговорност на Организацията се урежда от закона, приложим спрямо
съответния договор.
(2) Извъндоговорната отговорност на Организацията по отношение на вреди, причинени
от нейна страна или от служители на Европейското патентно ведомство при изпълнение
на техните задължения, се урежда от законодателството на Федерална република Германия. Когато вредите са причинени от клона в
Хага, от филиалите или от техни служители,
се прилага законът в договарящата страна, в
която се намира клонът или филиалът.
(3) Персоналната отговорност на служителите на Европейското патентно ведомство по
отношение на Организацията се регламентира
от техния Служебен правилник или в условията за наемането им на работа.
(4) Съдилищата, в чиято юрисдикция е
уреждането на спорове по алинеи 1 и 2, са:
(а) за спорове по алинея 1 – съдилищата
на Федерална република Германия, освен ако
сключеният между страните договор посочва
съд на друга страна;
(б) за спорове по алинея 2 – съдилищата на
Федерална република Германия или на страната, в която се намира клонът или филиалът.
Г л а в а

І І І

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Член 10
Ръководство
(1) Европейското патентно ведомство се
ръководи от Президент, който отговаря за неговата дейност пред Административния съвет.
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(2) За тази цел Президентът има по-специално следните функции и правомощия:
(а) да предприема всички необходими мерки
за осигуряване функционирането на Европейското патентно ведомство, включително
приемане на вътрешни административни инструкции и информиране на обществеността;
(б) доколкото тази конвенция не предвижда
друго, той определя кои дейности се изпълняват от Европейското патентно ведомство в
Мюнхен и кои – от клона му в Хага съответно;
(в) може да внася в Административния съвет
предложения за изменение на тази конвенция,
за общи правилници или за решения, които
са от компетентността на Административния
съвет;
(г) изготвя и изпълнява бюджета, както
и всеки изменен или допълнителен бюджет;
(д) ежегодно представя в Административния съвет отчет на ръководството;
(е) упражнява контрол върху служителите;
(ж) съгласно член 11 той назначава служителите и решава за повишаването им в
длъжност;
(з) у пра ж н ява дисциплинарен конт рол
върху служителите, с изключение на тези,
посочени в член 11, като може да внася в
А дминистративния съвет предложения за
дисциплинарно наказание на служителите,
посочени в член 11, алинеи 2 и 3;
(и) може да делегира своите функции и
правомощия.
(3) В помощ на Президента работят негови
заместници. Когато Президентът отсъства
или е възпрепятстван, един от неговите заместници заема мястото му в съответствие
с определената от Административния съвет
процедура.
Член 11
Назначаване на висшестоящи служители
(1) Президентът на Европейското патентно
ведомство се назначава от Административния
съвет.
(2) Вицепрезидентите се назначават от
Административния съвет след консултация
с Президента на Европейското патентно ведомство.
(3) Членовете и председателите на колегиите по жалбите и на Разширената колегия по
жалбите се назначават от Административния
съвет по предложение на Президента на Европейското патентно ведомство. Те могат да
бъдат преназначавани от Административния
съвет след консултации с Президента на Европейското патентно ведомство.
(4) Административният съвет упражнява
дисциплинарен контрол върху служителите,
посочени в алинеи 1 до 3.
(5) След консултации с Президента на
Европейското патентно ведомство Административният съвет може също така да назна-
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чава за членове на Разширената колегия по
жалбите членове на национални съдилища
или квазисъдебни органи на договарящите
страни с юридическа квалификация, които
могат да продължават своята съдебна дейност на национално ниво. Те се назначават
за срок три години с възможност да бъдат
преназначавани.
Член 12
Служебно задължение
Служителите на Европейското патентно
ведомство са задължени да не разкриват и
да не се възползват от информация, която по
същество представлява служебна тайна, дори
след като напуснат ведомството.
Член 13
Спорове между Организацията и служите
лите на Европейското патентно ведомство
(1) Служители и бивши служители на
Европейското патентно ведомство или техни
правоприемници могат да се обръщат към
Административния съд на Международната
организация по труда в случаи на спорове
с Европейската патентна организация в съответствие със статута на съда, в рамките и
съгласно условията, изложени в Служебния
правилник за щатните служители или Правилника за пенсионно осигуряване, или произтичащи от условията за наемане на работа
на други служители.
(2) Жалба може да се подава само при
условие, че засегнатото лице е изчерпало
всички други възможности за обжалване,
с които разполага съгласно Служебния регламент за щатните служители, Регламента
за пенсионно осигуряване или условията за
наемане на работа.
Член 14
Езици на Европейското патентно ведомство,
европейските патентни заявки и други до
кументи
(1) Официалните езици на Европейското
патентно ведомство са английски, френски
и немски.
(2) Европейската патентна заявка се подава на един от официалните езици или ако е
подадена на друг език, се превежда на един
от официалните езици съгласно Правилника
за прилагане. По време на процедурата пред
Европейското патентно ведомство преводът
може да бъде приведен в съответствие със
заявката, така както е подадена. В случай че
изискваният превод не бъде подаден в срок,
заявката се счита за оттеглена.
(3) Официалният език на Европейското
патентно ведомство, на който европейската
патентна заявка е подадена или на който е
преведена, се използва за език на процедурата
при всички производства пред Европейското
патентно ведомство, освен ако Правилникът
за прилагане предвижда друго.
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(4) Физически и юридически лица с постоянен адрес или седалище в договаряща страна,
чийто официален език не е английски, френски
или немски, както и граждани на тази страна
с постоянен адрес в чужбина, могат да подават
документи, за които има определен срок, на
официалния език на тази страна. Съгласно
Правилника за прилагане обаче те трябва да
представят превод на един от официалните
езици на Европейското патентно ведомство.
Ако даден документ, с изключение на тези,
съставляващи европейската патентна заявка,
не бъде подаден на предписания език или
ако изискваният превод не бъде представен
в определения срок, се счита, че документът
не е подаван.
(5) Европейските патентни заявки се публикуват на езика на производството.
(6) Описанията на европейски патенти
се публикуват на езика на производството и
включват превод на претенциите на другите
два официални езика на Европейското патентно ведомство.
(7) На трите официални езика на Европейското патентно ведомство се публикуват:
(а) Европейският патентен бюлетин;
(б) Официалният бюлетин на Европейското
патентно ведомство.
(8) Вписванията в Европейския патентен
регистър се извършват на трите официални
езика на Европейското патентно ведомство.
В случаи на съмнение за автентично се счита
вписването на езика на производството.
Член 15
Отдели, на които е възложена процедурата
За осъществяване на процедурите, залегнали в тази конвенция, в Европейското патентно
ведомство се създават следните отдели:
(а) получаващ сектор;
(б) отдели по проучването;
(в) експертизни отдели;
(г) отдели по възраженията;
(д) правен отдел;
(e) колегии по жалбите;
(ж) Разширена колегия по жалбите.
Член 16
Получаващ сектор
Получаващият сектор отговаря за експертизата на европейските патентни заявки при
подаването им и за експертизата на формалните изисквания на тези заявки.
Член 17
Отдели по проучването
Отделите по проучването отговарят за
изготвянето на док лади от европейското
проучване.
Член 18
Експертизни отдели
(1) Експертизните отдели отговарят за експертизата на европейските патентни заявки.
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(2) Всеки експертизен отдел се състои от
трима технически квалифицирани експерти.
Обаче експертизата на европейска патентна
заявка до вземане на решение по нея като
основно правило се възлага на един от членовете на експертизния отдел.
Устното производство се провежда в самия
експертизен отдел. Ако експертизният отдел
счете, че естеството на решението го изисква,
той може да бъде разширен чрез допълване с
правно квалифициран експерт. При равенство
на гласовете решаващ е гласът на председателя на отдела.
Член 19
Отдели по възраженията
(1) Отделите по възраженията отговарят
за експертизата на възраженията срещу всеки
европейски патент.
(2) Всеки отдел по възраженията се състои
от трима технически квалифицирани експерти, като поне двама от тях не трябва да са
участвали в производството по издаване на
патента, срещу който е подадено възражението.
Експерт, който е участвал в производството по
издаването на европейския патент, не може да
бъде председател. Преди вземане на решение по
възражението отделът по възраженията може
да възложи експертизата на възражението на
един от своите членове. Устното производство
се провежда пред самия отдел по възраженията. Ако отделът по възраженията счете, че
естеството на решението го изисква, той може
да бъде разширен чрез допълване с правно
квалифициран експерт, който не е участвал
в производството по издаването на патента.
При равенство на гласовете решаващ е гласът
на председателя на отдела по възраженията.
Член 20
Правен отдел
(1) Правният отдел отговаря за решения
във връзка с вписвания в Регистъра на европейските патенти, както и по отношение на
регистрация във или заличаване от списъка
на професионалните представители.
(2) Решенията на правния отдел се вземат
от един правно квалифициран член.
Член 21
Колегии по жалбите
(1) Колегиите по жалбите отговарят за
експертизата на жалби срещу решенията на
получаващия сектор, експертизните отдели и
отделите по възраженията и правния отдел.
(2) При жалби срещу решения на получаващия сектор или правния отдел колегията
по жалбите се състои от трима правно квалифицирани членове.
(3) При жалби срещу решения на експертизен отдел колегията по жалбите се състои от:
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(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран, когато
решението се отнася до отказ на европейска
патентна заявка или издаване, ограничаване
или недействителност на европейски патент
и е взето от експертизен отдел в състав от
по-малко от четирима членове;
(б) трима техническ и и двама правно
квалифицирани членове, когато решението е
взето от експертизен отдел, който се състои
от четирима членове, или когато колегията
по жалбите счита, че естеството на жалбата
изисква това;
(в) трима правно квалифицирани членове
във всички останали случаи.
(4) При жалби срещу решения на отдел
по възраженията колегията по жалбите се
състои от:
(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран член, когато
решението е взето от отдел по възраженията
в състав от трима членове;
(б) трима техническ и и двама правно
квалифицирани, когато решението е взето
от отдел по възраженията, който се състои
от четирима членове, или когато колегията
по жалбите счита, че естеството на жалбата
изисква това.
Член 22
Разширена колегия по жалбите
(1) Разширената колегия по жалбите отговаря за:
(а) решаване на правни въпроси, отправени
към нея от колегиите по жалбите съгласно
член 112;
(б) даване на становище по правни въпроси, отправени към нея от Президента на
Европейското патентно ведомство съгласно
член 112;
(в) решаване на искания за преразглеждане
на решения на колегиите по жалбите съгласно
член 112а.
(2) При производства по алинея 1(a) и (б)
разширената колегия по жалбите е в състав
от петима правно и двама технически квалифицирани членове. При производство по
алинея 1(в) Разширената колегия по жалбите
е в състав от три или пет членове в съответствие с Правилника за прилагане. При
всички производства председателят е правно
квалифициран член.
Член 23
Независимост на членовете на колегии
(1) Членовете на Разширената колегия по
жалбите и на колегиите по жалбите се назначават за срок пет години, като през този
срок не могат да бъдат отстранявани, освен
когато съществуват сериозни основания за
това и ако Административният съвет по предложение на Разширената колегия по жалбите
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вземе решение с този ефект. Независимо от
разпоредбата в първото изречение трудовият
договор на членовете на колегии се прекратява,
ако те подадат оставка или се пенсионират
в съответствие със Служебния правилник за
щатните служители на Европейското патентно
ведомство.
(2) Членовете на колегии не могат да са
членове на получаващия сектор, експертиз
ните отдели, отделите по възраженията или
правния отдел.
(3) При вземане на решения членовете на
колегии не са обвързани от никакви инструкции, а се съобразяват само с разпоредбите на
тази конвенция.
(4) Процедурният правилник на колегиите
по жалбите и Разширената колегия по жалбите се приема в съответствие с Правилника
за прилагане. Той подлежи на одобрение от
Административния съвет.
Член 24
Отвод и възражение
(1) Членовете на колегиите по жалбите и
Разширената колегия по жалбите не могат да
вземат участие в производството по случай, в
който те имат личен интерес или ако преди
са били въвлечени като представители на
някоя от страните по жалбата или ако те са
участвали в решението, което се обжалва.
(2) Ако поради една от причините, посочени в алинея 1, или поради някаква друга
причина член на колегия по жалбите или
Разширената колегия по жалбите счита, че
не трябва да участва в някое обжалване, той
трябва надлежно да уведоми колегията за това.
(3) Страните по жалбата могат да възразят срещу участието на членове на колегия
по жалбите или Разширената колегия по
жалбите по посочените в алинея 1 причини
или когато ги подозират в пристрастност.
Възражение е недопустимо, ако страната е
предприела процедурно действие, въпреки
че е била наясно с наличието на основание
за възражение. Възражение не може да се
основава на националността на членовете.
(4) Колегиите по жалбите и Разширената
колегия по жалбите решават как да действат в посочените в алинеи 2 и 3 случаи без
участието на съответния член. За целите на
вземането на това решение членът, срещу
когото има възражения, се заменя с негов
алтернативен член.
Член 25
Техническо становище
По искане на компетентния национален
съд, разглеждащ дело за нарушение или обявяване на недействителност, Европейското
патентно ведомство е длъжно при заплащане
на съответна такса да предостави техническо
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становище по европейския патент, който е
предмет на делото. Експертизният отдел е
отговорен за издаването на такива становища.
Г л а в а

І V

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ
Член 26
Членство
(1) Административният съвет се състои
от представителите и алтернативните представители на договарящите страни. Всяка
договаряща страна има право да назначи един
представител и един алтернативен представител за Административния съвет.
(2) Членовете на Административния съвет
могат в съответствие с разпоредбите на Процедурния правилник на Административния
съвет да бъдат подпомагани от съветници
или експерти.
Член 27
Председателство
(1) Административният съвет избира председател и заместник-председател измежду
представителите и алтернативните представители на договарящите страни. Заместникпредседателят замества ex officio председателя, ако той е възпрепятстван да изпълнява
своите задължения.
(2) Мандатът на председателя и заместникпредседателя е три години. Те могат да бъдат
преизбирани.
Член 28
Борд
(1) Когато договарящите страни са поне
осем, А дминистративният съвет може да
учреди борд, състоящ се от пет от неговите
членове.
(2) Председателят и заместник-председателят на Административния съвет са членове на
борда служебно, а другите трима се избират
от Административния съвет.
(3) Мандатът на членовете, избрани от
Административния съвет, е три години. Те
не могат да бъдат преизбирани.
(4) Бордът изпълнява задълженията, които
са му възложени от Административния съвет
в съответствие с Процедурния правилник.
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(3) Административният съвет провежда
по едно редовно заседание всяка година. Допълнително той се събира по инициатива на
неговия председател или по искане на една
трета от договарящите страни.
(4) Обсъжданията на Административния
съвет се базират на дневен ред и се провеждат в съответствие с неговия Процедурен
правилник.
(5) Предварителният дневен ред включва
всеки въпрос, чието включване е поискано
от някоя договаряща страна в съответствие
с Процедурния правилник.
Член 30
Присъствие на наблюдатели
(1) Световната организация за интелектуална собственост се представлява на заседанията
на Административния съвет в съответствие
със споразумение между Организацията и
Световната организация за интелектуална
собственост.
(2) Други междуправителствени организации, на които е възложено осъществяване
на международните процедури в областта на
патентите, с които Организацията е сключила
споразумение, се представляват на заседанията
на Административния съвет в съответствие
с това споразумение.
(3) Всички други междуправителствени и
международни неправителствени организации,
които упражняват дейност, представляваща
интерес за Организацията, могат да бъдат
канени от Административния съвет да бъдат
представлявани на неговите заседания по
време на всички обсъждания на въпроси от
взаимен интерес.
Член 31
Езици на Административния съвет
(1) Езиците, използвани по време на обсъжданията на Административния съвет, са
английски, френски и немски.
(2) Представяните на Административния
съвет документи, както и протоколите от
заседанията, се съставят на трите езика, посочени в алинея 1.

Заседания

Член 32
Персонал, помещения, оборудване
Европейското патентно ведомство предоставя на разположение на Административния
съвет и на всеки учреден от него комитет такъв
персонал, помещения и оборудване, каквито
могат да бъдат необходими за изпълнение на
техните задължения.

(1) Заседанията на Административния съвет
се свикват от неговия председател.
(2) Президентът на Европейското патентно
ведомство участва в обсъжданията на Административния съвет.

Член 33
Правомощия на Административния съвет в
определени случаи
(1) Административният съвет е компетентен да изменя:

Член 29
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(а) установените в конвенцията срокове;
(б) части от ІІ до VІІІ и част Х от тази
конвенция за привеждането им в съответствие
с международен договор, отнасящ се до патенти или законодателство на Европейската
общност, отнасящо се до патенти;
(в) Правилника за прилагане.
(2) Административният съвет е компетентен
в съответствие с тази конвенция да приема
или изменя:
(а) Финансовия правилник;
(б) Сл у жебни я правилник за щатните
служители и условията за назначаване на
други служители на Европейското патентно
ведомство, размерите на заплатите на щатните и други служители, както и вида на
всички допълнителни облаги и правилата за
предоставянето им;
(в) Правилника за пенсионно осигуряване
и всички подходящи увеличения на пенсиите
в съответствие на нарастването на заплатите;
(г) Правилника за таксите;
(д) своя Процедурен правилник.
(3) Независимо от член 18, алинея 2 Административният съвет е компетентен да
реши въз основа на опита си, че в определени
категории случаи експертизните отдели да
се състоят само от един технически квалифициран експерт. Такова решение може да
бъде отменено.
(4) Административният съвет е компетентен
да упълномощава Президента на Европейското
патентно ведомство да преговаря и, след одобряване от съвета, да сключва споразумения от
името на Европейската патентна организация
със страни, междуправителствени организации
и центрове за документация, създадени по
силата на споразумения с такива организации.
(5) Административният съвет не може да
взема решение съгласно алинея 1(б):
– отнасящо се до международен договор
преди неговото влизане в сила;
– отнасящо се до законодателството на
Европейската общност преди влизането му в
сила или когато законодателството установява
срок за прилагането му преди изтичането на
този срок.
Член 34
Право на глас
(1) Право на глас в Административния
съвет имат само договарящите страни.
(2) Всяка договаряща страна има право на
един глас, освен когато се прилага член 36.
Член 35
Правила за гласуване
(1) Административният съвет взема всички
свои решения, с изключение на предвидените
в алинеи 2 и 3, с обикновено мнозинство на
представените и гласували договарящи страни.
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(2) Мнозинство от три четвърти от гласовете на представените и гласували договарящи страни се изисква за решенията, които
Административният съвет е упълномощен
да взема съгласно член 7; член 11, алинея 1;
член 33, алинеи 1(a) и (в) и 2 до 4; член 39,
алинея 1; член 40, алинеи 2 и 4; член 46; член
134а; член 149а, алинея 2; член 152; член 153,
алинея 7; член 166 и член 172.
(3) Пълно единодушие на гласувалите договарящи страни се изисква за решенията, които
Административният съвет е упълномощен да
взема съгласно член 33, алинея 1(б). Административният съвет взема такива решения само
ако са представени всички договарящи страни.
Решение, взето въз основа на член 33, алинея
1(б), не влиза в сила, ако дадена договаряща
страна декларира в срок дванадесет месеца от
датата на вземане на решението, че не желае
да бъде обвързана с това решение.
(4) Въздържалите се не се считат за гласували.
Член 36
Тежест на гласовете
(1) При приемане или изменение на Правилника за таксите, когато това би довело
до увеличаване на финансовото участие на
договарящите страни, при приемането на
бюджета на Организацията или на изменен
или допълнителен бюджет всяка договаряща
страна може да поиска, след първо гласуване,
при което всяка договаряща страна има един
глас, независимо от резултата от гласуването
незабавно провеждане на второ гласуване,
при което гласовете на страните се определят
съгласно алинея 2. Решението се определя от
резултата от второто гласуване.
(2) Броят на гласовете на всяка договаряща
страна при второто гласуване се изчислява,
както следва:
(а) полученият за всяка договаряща страна
процент в съответствие с разпределението
на извънредните финансови вноски съгласно
член 40, алинеи 3 и 4 се умножава по броя
на договарящите страни и се дели на пет;
(б) така полученият брой гласове се закръгля на следващото по-голямо цяло число;
(в) към този брой се прибавят още пет гласа;
(г) независимо от това никоя договаряща
страна не може да има повече от 30 гласа.
Г л а в а

V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
Член 37
Бюджетни средства
Бюджетът на Организацията се финансира:
(а) от собствени средства на Организацията;
(б) от плащания на договарящите страни
за годишните такси за поддържане на европейски патенти в тези страни;
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(в) когато е необходимо – от извънредни
финансови вноски на договарящите страни;
(г) когато е целесъобразно – от предвидените в член 146 приходи;
(д) когато е целесъобразно и само за материални активи – чрез заеми от трети лица,
обезпечени със земя или сгради;
(е) когато е целесъобразно – чрез финансиране на специални проекти от трети лица.
Член 38
Собствени средства на Организацията
Собствените средства на Организацията
включват:
(а) всички приходи от такси и други източници, както и резервните фондове на
Организацията;
(б) средствата от Резервния пенсионен фонд,
които се третират като специален вид актив
на Организацията, предназначен да подпомага
пенсионната схема на Организацията чрез
осигуряване на необходимите резерви.
Член 39
Плащания на договарящите страни за го
дишните такси за поддържане на европейски
патенти
(1) Всяка договаряща страна плаща на
Организацията за всяка получена такса за
поддържане на европейски патент в тази
страна сума, чийто размер е равен на процент
от тази такса, подлежащ на определяне от
Административния съвет; процентът не може
да превишава 75% и е еднакъв за всички договарящи страни. Ако този процент отговаря
на сума, която е по-малка от определената от
Административния съвет минимална сума,
еднак ва за всичк и ст рани, договарящата
страна плаща на Организацията тази минимална сума.
(2) Всяка договаряща страна предоставя на
Организацията такава информация, каквато
е необходима на Административния съвет за
определяне размера на плащанията.
(3) Падежите на тези плащания се определят от Административния съвет.
(4) Ако дадена сума не е изплатена изцяло
до датата на падежа, договарящата страна
плаща лихва върху останалата неизплатена
сума от датата на падежа.
Член 40
Размер на таксите и плащанията – извън
редни финансови вноски
(1) Размерът на посочените в член 38 такси
и посоченият в член 39 процент се определят
на такова ниво, че приходът от тях да бъде
достатъчен бюджетът на Организацията да
бъде балансиран.
(2) Ако Организацията обаче не е в състояние да балансира бюджета си при условията, предвидени в алинея 1, договарящите
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страни внасят на Организацията извънредни
финансови вноски, чийто размер се определя
от Административния съвет за съответния
отчетен период.
(3) Тези извънредни финансови вноски се
определят за всяка договаряща страна въз основа на броя на патентните заявки, подадени
през предпоследната година преди влизането
в сила на тази конвенция, и се изчисляват по
следния начин:
(а) едната половина пропорционално на
броя на подадените в договарящата страна
патентни заявки;
(б) д ру гата половина п ропорциона лно
на втория по големина брой на патентните заявки, подадени в другите договарящи
страни от физически и юридически лица с
местожителство или седалище в съответната
договаряща страна.
Обаче, когато сумите, които се дължат от
страни, в които броят на подадените патентни
заявки надхвърля 25 000, се вземат като цяло
и се съставя нова таблица пропорционално на
общия брой на патентните заявки, подадени
в тези страни.
(4) Когато позицията на дадена договаряща
страна в таблицата не може да бъде определена
в съответствие с алинея 3, Административният съвет определя позицията на страната
с нейно съгласие.
(5) Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага с
необходимите промени към извънредните
финансови вноски.
(6) Извънредните финансови вноски се
връщат с лихва при ставка, която е еднаква за
всички договарящи страни. Възстановяването
на сумите се извършва дотолкова, доколкото
е възможно тази цел да бъде предвидена в бюджета; така предвидената сума се разпределя
между договарящите страни в съответствие с
таблицата, посочена в алинеи 3 и 4.
(7) Извънредните финансови вноски, преведени през даден отчетен период, се връщат
изцяло, преди да се върнат всякакви такива
вноски или техни части, преведени през някакъв следващ отчетен период.
Член 41
Авансови вноски
(1) По молба на Президента на Европейското патентно ведомство договарящите страни предоставят авансови вноски на
Организацията срещу техните плащания и
вноски в границите на сумата, определена от
Административния съвет. Размерът на такива
авансови вноски се определя пропорционално
на дължимите суми от договарящите страни
за съответния отчетен период.
(2) Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага със
съответните промени спрямо авансовите
вноски.
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Член 42
Бюджет
(1) Бюджетът на Организацията трябва
да е балансиран. Той се съставя в съответствие с общоприетите счетоводни принципи,
заложени във Финансовия правилник. При
необходимост може да се съставят изменящи
или допълнителни бюджети.
(2) Бюджетът се съставя в разчетна единица, определена във Финансовия правилник.
Член 43
Разрешение за разходи
(1) Предвидените в бюджета разходи могат да се правят в течение на един отчетен
период, освен ако Финансовият правилник
предвижда друго.
(2) В съответствие с Финансовия правилник
всички отпуснати средства, с изключение на
тези, отнасящи се до разходи за персонала,
които не са изразходвани до края на отчетния
период, могат да бъдат пренесени, но не след
края на следващия отчетен период.
(3) Средствата се разпределят в различни
пера в зависимост от вида и предназначението на разходите и ако е необходимо, се
преразпределят в съответствие с Финансовия
правилник.
Член 44
Средства за непредвидени разходи
(1) Бюджетът на Организацията може да
включва средства за непредвидени разходи.
(2) Използването на тези средства от Организацията е предмет на предварително съгласие от страна на Административния съвет.
Член 45
Отчетен период
Отчетният период започва на 1 януари и
завършва на 31 декември.
Член 46
Изготвяне и приемане на бюджета
(1) Президентът на Европейското патентно
ведомство представя проектобюджета в Административния съвет не по-късно от датата,
посочена във Финансовия правилник.
(2) Бюджетът и всеки изменящ или допълнителен бюджет се приемат от Административния съвет.
Член 47
Временен бюджет
(1) Ако в началото на отчетния период
Административният съвет все още не е приел
бюджета, могат да се правят месечни разходи
по пера или по други раздели от бюджета
съгласно разпоредбите на Финансовия правилник в размер на не повече от една дванадесета от бюджетните средства за предишния
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отчетен период, при условие че средствата,
с които може да разполага Президентът на
Европейското патентно ведомство, не надвишават една дванадесета от предвидените в
проектобюджета средства.
(2) Административният съвет може при
спазване на другите разпоредби в алинея 1
да разреши разходи, по-големи от една дванадесета от средствата.
(3) Плащанията по член 37, буква (б) трябва да продължат да се извършват временно
при условията, определени съгласно член 39
за годината, предхождаща тази, за която се
отнася проектобюджетът.
(4) Временно и в съответствие с таблицата,
посочена в член 40, алинеи 3 и 4, договарящите страни плащат всеки месец извънредните
финансови вноски, необходими за гарантиране
прилагането на алинеи 1 и 2. Член 39, алинея
4 се прилага със съответните промени по
отношение на тези вноски.
Член 48
Изпълнение на бюджета
(1) Президентът на Европейското патентно
ведомство изпълнява бюджета и всеки изменящ или допълнителен бюджет на своя отговорност и в рамките на отпуснатите средства.
(2) Президентът на Европейското патентно ведомство може в рамките на бюджета
и съблюдавайки определените във Финансовия правилник ограничения и условия, да
прехвърля средства от едно в друго перо или
части на бюджета.
Член 49
Одит на сметките
(1) Сметките за приходите и разходите и
балансът на Организацията се проверяват от
одитори, чиято независимост не подлежи на
съмнение и които се назначават от Административния съвет за срок пет години с възможност за подновяване или продължаване.
(2) Одитът се основава на документацията
и ако е необходимо, на място. Той има за цел
да установи дали всички приходи са получени
и всички разходи са направени законосъобразно и по подходящ начин и дали финансовото
ръководство е стабилно. След края на всеки
отчетен период одиторите изготвят доклад,
включващ подписано одиторско становище.
(3) Президентът на Европейското патентно
ведомство представя ежегодно в А дминистративния съвет сметките по бюджета за
предходния отчетен период, баланса на активите и пасивите на Организацията заедно
с доклада на одиторите.
(4) А дминистративният съвет одобрява
годишния баланс и отчета на одиторите и
освобождава Президента на Европейското
патентно ведомство от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета.
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Член 50
Финансов правилник
Финансови ят правилник определ я поспециално:
(а) организацията по съставянето и изпълнението на бюджета, както и отчитането и
одитирането на сметките;
(б) начина и процедурата, по които договарящите страни извършват предвидените в
член 37 плащания и вноски и предвидените
в член 41 авансови вноски за Организацията;
(в) правилата, отнасящи се до отговорностите на служителите, които разрешават и
отчитат плащанията, и до мерките за контрол
върху тяхната дейност;
(г) процента на лихвите, предвидени в
членове 39, 40 и 47;
(д) метода на изчисляване на вноските,
дължими по силата на член 146;
(е) състава и задълженията, които да се
вменят на Комитета по бюджет и финанси,
който се създава от Административния съвет;
(ж) общоприетите принципи на отчетност,
на които трябва да се основават бюджетът и
годишните финансови отчети.
Член 51
Такси
(1) Европейското патентно ведомство може
да събира такси за всяка задача или процедура, осъществени съгласно тази конвенция.
(2) Сроковете за плащане на такси, с изключение на определените в тази конвенция,
се предвиждат в Правилника за прилагане.
(3) Когато Правилникът за прилагане предвижда заплащането на дадена такса, в него
трябва да се предвидят и правните последици
от неплащането на таксата в определения срок.
(4) Правилата относно таксите определят
по-специално размера на таксите и начините,
по които те трябва да бъдат платени.
ЧАСТ ІІ
М А Т Е Р И А Л НО П А Т Е Н Т НО П РА В О
Г л а в а

І

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ
Член 52
Патентоспособни изобретения
(1) Европейски патенти се издават за изобретения от всички области на техниката при
условие, че са нови, включват изобретателска
стъпка и са промишлено приложими.
(2) По-специално не се считат за изобретения по смисъла на алинея 1:
(а) открития, научни теории и математически методи;
(б) резултати от художествено творчество;
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(в) планове, правила и методи за умствена
дейност, играене на игри или делова дейност,
както и компютърни програми;
(г) представяне на информация.
(3) Обектите или дейностите съгласно
алинея 2 са изключени от патентоспособност
само доколкото европейската патентна заявка
или европейският патент се отнасят до тези
обекти или дейности като такива.
Член 53
Изключения от патентоспособност
Европейски патенти не се издават по отношение на:
(а) изобретения, търговското използване на
които би било в противоречие с обществения
ред или морал, такова използване не се счита
в противоречие само защото то е забранено
от закон или правила в някоя или всички
договарящи страни;
(б) сортове растения или породи животни или по същество биологични процеси за
производството им; тази разпоредба не се
разпростира върху микробиологични процеси
или получените чрез тях продукти;
(в) методи за лечение на хора или животни чрез хирургическа намеса или терапия и
диагностични методи, прилагани върху хора
или животни; тази разпоредба не се прилага
спрямо продукти, по-специално вещества и
състави, които се използват при някои от
тези методи.
Член 54
Новост
(1) Изобретението е ново, ако не е част от
нивото на техниката.
(2) Нивото на техниката включва всичко,
което е станало общодостъпно чрез писмено
или устно описание, използване или по друг
начин преди датата на подаване на европейската патентна заявка.
(3) В допълнение нивото на техниката
включва и съдържанието на европейски патентни заявки така, както са подадени, датите
на подаване на които са по-ранни от датата
съгласно алинея 2 и които са публикувани
на или след тази дата.
(4) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност вещество или състав, включени
в нивото на техниката, които се използват
при метод съгласно член 53(в), при условие
че използването му при такъв метод не е
включено в нивото на техниката.
(5) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност и вещества или състави съгласно
алинея 4, предназначени за специално използване при метод съгласно член 53 (в), при
условие че такова използване не е включено
в нивото на техниката.
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Член 55
Разкриване, което не влияе на новостта
(1) При прилагането на член 54 разкритие
на изобретението не се взема предвид, когато
е направено в период от шест месеца от подаване на европейската патентна заявка, ако
се дължи на или е следствие от:
(а) очевидна злоупотреба по отношение
на заявителя или неговия законен предшественик, или
(б) факта, че заявителят или неговият
законен предшественик е изложил изобретението на официална или официално призната международна изложба, организирана
съгласно разпоредбите на Конвенцията за
международни изложби, подписана в Париж
на 22 ноември 1928 г. и ревизирана последно
на 30 ноември 1972 г.
(2) В случаите по алинея 1(б) алинея 1
се прилага само ако заявителят посочи при
подаването на европейската патентна заявка,
че изобретението е било изложено на такава
изложба, като представи удостоверение в срока
и при условията, определени в Правилника
за прилагане.
Член 56
Изобретателска стъпка
Изобретението има изобретателска стъпка,
когато не произтича по очевиден начин от
нивото на техниката за специалиста в област
та. Ако нивото на техниката включва също
документи по смисъла на член 54, алинея 3,
тези документи не се вземат предвид при преценката за наличие на изобретателска стъпка.
Член 57
Промишлена приложимост
Изобретението се счита за промишлено
приложимо, ако може да бъде произведено
или използвано в който и да е отрасъл на
п ром и ш ленос т та, вк л юч и т ел но селско т о
стопанство.
Г л а в а

І І

ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОДАВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТНИ ЗАЯВКИ
И ДА ПОЛУЧАВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ – ПОСОЧВАНЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Член 58
Право на подаване на европейски патентни
заявки
Европейска патентна заявка може да бъде
подадена от всяко физическо или юридическо
лице, както и от всяко друго лице, което по
силата на законодателството, регламентиращо
дейността му, се приема за юридическо.
Член 59
Множество заявители
Европейската патентна заявка може да
бъде подадена и от група заявители или от
двама или повече заявители, които посочват
различни договарящи страни.
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Член 60
Право на европейски патент
(1) Правото на европейски патент принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Ако изобретателят е служител,
правото на европейски патент се определя в
съответствие със законодателството на страната, в която служителят упражнява основната
си дейност; ако страната, в която служителят
упражнява основната си дейност, не може да
се определи, се прилага законодателството на
страната, в която се намира седалището на
работодателя, който е назначил служителя.
(2) Ако две или повече лица са създали
изобретение независимо едно от друго, правото на европейски патент за това изобретение
принадлежи на лицето, чиято европейска патентна заявка е с най-ранна дата на подаване,
при условие че заявката е публикувана.
(3) В производството пред Европейското
патентно ведомство се счита, че правото на
европейски патент принадлежи на заявителя.
Член 61
Европейски патентни заявки, подадени от
лица, които нямат право на европейски патент
(1) Когато има окончателно решение, съгласно което лице, различно от заявителя,
има право на европейския патент, това лице
в съответствие с Правилника за прилагане
може:
(а) да продължи производството по европейската патентна заявка като негова собствена
заявка вместо заявителя;
(б) да подаде нова европейска патентна
заявка за същото изобретение, или
(в) да поиска европейската патентна заявка
да бъде отказана.
(2) Член 76, алинея 1 се прилага със съответните промени спрямо нова европейска патентна заявка, подадена съгласно алинея 1(б).
Член 62
Право на изобретателя да бъде посочен
Изобретателят има право да бъде посочен
пред Европейското патентно ведомство от
заявителя или притежателя на европейския
патент.
Г л а в а

І І І

ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ
И ЕВРОПЕЙСК АТА ПАТЕНТНА ЗАЯВК А
Член 63
Срок на действие на европейския патент
(1) Срокът на действие на европейския
патент е 20 години от датата на подаване на
заявката.
(2) Предходната алинея не ограничава
правото на договаряща страна да удължи
срока на действие на европейски патент или
да предостави съответстваща закрила непо-
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средствено след изтичане срока на действие
на патента при условията, прилагани спрямо
национални патенти:
(а) в случай на война или подобно извънредно положение, засягащо тази страна;
(б) ако предметът на европейския патент е
продукт или метод за производство на продукт
или използване на продукт, който подлежи
на административна процедура за получаване
на изискваното от закона разрешително за
пускането му на пазара в тази страна.
(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат
със съответните промени по отношение на
европейски патенти, издадени съвместно за
група договарящи страни в съответствие с
член 142.
(4) Всяка договаряща страна, която предвижда удължаване на срока на действие или
съответна закрила съгласно алинея 2(б), може
въз основа на споразумение с Организацията да възложи на Европейското патентно
ведомство задачи, свързани с прилагането на
съответните разпоредби.
Член 64
Права, предоставяни от европейски патент
(1) От датата на публикуване в Европейския
патентен бюлетин на съобщението за издаване
на европейския патент притежателят му се
ползва във всяка страна, за която патентът е
издаден, и при условията в алинея 2 със същите
права, от каквито би се ползвал с издаването
на национален патент в тази страна.
(2) Когато предметът на европейския патент
е метод, предоставяната с патента закрила
се разпростира върху продуктите, получени
директно по този метод.
(3) Нарушенията на европейския патент
са обект на националното законодателство.
Член 65
Превод на европейския патент
(1) Всяка договаряща страна може в случаите, когато европейският патент така, както
е издаден, изменен или ограничен от Европейското патентно ведомство, не е съставен
на един от официалните є езици, да изиска
от патентопритежателя да представи в нейното централно ведомство по индустриална
собственост превод на патента така, както
е издаден, изменен или ограничен, на един
от нейните официални езици по негов избор
или когато страната е уточнила кой от официалните є езици да бъде използван – на този
език. Срокът за представяне на превода е три
месеца от датата, на която в Европейския
патентен бюлетин е публикувано съобщение
за издаването, поддържането с направените
промени или ограничението на европейския
патент, освен ако заинтересованата страна
определи по-дълъг срок.
(2) Всяка договаряща страна, която е приела
разпоредби в съответствие с алинея 1, може
да предвиди всички или част от разходите за
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публикуване на превода да се заплащат от
патентопритежателя в определен от страната
срок.
(3) Всяка договаряща страна може да предвиди, в случай на неспазване на приетите
в съответствие с алинеи 1 и 2 разпоредби,
европейският патент да се счита за недействителен на нейна територия от датата на
подаването на заявката.
Член 66
Еквивалентност на европейска и национал
на заявка
Европейска патентна заявка с установена
дата на подаване се счита за еквивалентна
на редовно подадена национална заявка в
посочените договарящи страни, като се взема предвид, когато е уместно, претенцията
за приоритет, направена за европейската
патентна заявка.
Член 67
Права, предоставяни от европейска патент
на заявка след публикация
(1) От датата на публикуването є европейската патентна заявка предоставя на патентопритежателя временна закрила, каквато се
предоставя съгласно член 64, в договарящите
страни, посочени в заявката.
(2) Всяка договаряща ст рана може да
предвиди, че европейската патентна заявка не
предоставя предвидената в член 64 закрила.
Закрилата, която се предоставя с публикацията на европейската патентна заявка обаче,
не може да бъде по-ограничена от закрилата,
която се предоставя чрез задължителната
публикация на нерешените национални патентни заявки съгласно законодателството на
съответната страна. Във всички случаи всяка
договаряща страна трябва да предвиди наймалкото възможност заявителят да поиска
от датата на публикуване на европейската
патентна заявка справедливо обезщетение
от всяко лице, използвало изобретението в
съответната страна при обстоятелства, при
които лицето може съгласно националното
законодателство да бъде привлечено под
отговорност за нарушаване правата на национален патент.
(3) Всяка договаряща страна, чийто официален език е различен от езика на производството, може да предвиди временната
закрила съгласно алинеи 1 и 2 да не действа,
докато превод на претенциите на един от
официалните є езици по избор на заявителя
или на определен от договарящата страна
официален език:
(а) бъде общодостъпен по начин, определен
от националното законодателство, или
(б) бъде предоставен на лицето, използващо
изобретението в дадената страна.
(4) Счита се, че европейската патентна
заявка никога не е имала посочените в алинеи 1 и 2 действия, ако е оттеглена, счита

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

се за оттеглена или е окончателно отказана.
Същото се отнася и за действията на европейската патентна заявка в договаряща страна,
посочването на която е оттеглено или се
счита за оттеглено.
Член 68
Правни последици от недействителността
или ограничаването на европейския патент
Счита се, че европейската патентна заявка
и издаденият въз основа на нея патент не са
породили установените съгласно членове 64 и
67 права от датата на подаването на заявката,
ако патентът е обявен за недействителен или
ограничен при производство по възражения,
ограничаване или обявяване на недействителност.
Член 69
Обхват на закрилата
(1) Обхватът на закрилата, предоставяна от
европейски патент или европейска патентна
заявка, се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на
претенциите.
(2) До издаването на европейския патент
обхватът на закрилата, предоставяна от европейската патентна заявка, се определя от
претенциите в заявката така, както е публикувана. Обаче европейският патент, така
както е издаден или изменен в производство
по възражения, ограничаване или обявяване
на недействителност, предоставя с обратна
сила закрилата с европейската патентна заявка, доколкото в резултат на това обхватът
на закрилата не е разширен.
Член 70
Автентичен текст на европейската патент
на заявка или европейския патент
(1) Текстът на европейската патентна заявка
или европейския патент на езика на производството е автентичният текст във всички
производства пред Европейското патентно
ведомство и във всяка договаряща страна.
(2) Ако обаче европейската патентна заявка
е подадена на език, който не е официален
език на Европейското патентно ведомство,
за автентичен се счита текстът на заявката
така, както е подадена по смисъла на тази
конвенция.
(3) Всяка договаряща ст рана може да
предвиди преводът съгласно тази конвенция
на някой от официалните езици на договарящата страна да се счита в тази страна за
автентичен, с изключение на производството
по обявяване на недействителност, ако на
езика, на който са преведени, европейската
патентна заявка или европейският патент
предоставят по-ограничена закрила от тази
на езика на производството.
(4) Всяка договаряща страна, която приема
разпоредба съгласно алинея 3:
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(а) трябва да разреши на заявителя или
притежателя на патента да подаде коригиран
превод на европейската патентна заявка или на
европейския патент; такъв коригиран превод
няма правен ефект, докато не бъдат изпълнени условията, предвидени от договарящата
страна в съответствие с член 65, алинея 2 и
член 67, алинея 3;
(б) може да предвиди всяко лице, което
добросъвестно използва или е извършило ефективна и сериозна подготовка за използване на
изобретението в тази страна, което използване
не би представлявало нарушение на заявката
или патента в оригиналния превод, да може
след влизането в сила на коригирания превод
да продължи да използва изобретението в
дейността си или за нуждите на тази дейност
без заплащане.
Г л а в а

І V

ЕВРОПЕЙСК АТА ПАТЕНТНА ЗАЯВК А
К АТО ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ
Член 71
Прехвърляне и пораждане на права
Европейската патентна заявка може да бъде
прехвърляна или да породи права за една или
повече от посочените договарящи страни.
Член 72
Прехвърляне
Прехвърлянето на европейска патентна
заявка трябва да бъде извършено в писмена
форма и да бъде подписано от страните по
договора.
Член 73
Договорна лицензия
Европейската патентна заявка може да бъде
обект на лицензия изцяло или частично за
целите територии или за част от териториите
на посочените договарящи страни.
Член 74
Приложим закон
Европейската патентна заявка като обект
на собственост се подчинява във всяка посочена договаряща страна на разпоредбите на
законодателството, прилагано в тази страна
спрямо националните патентни заявки, освен
ако конвенцията предвижда друго.
ЧАСТ ІІІ
ЕВРОПЕЙСК А П АТЕНТН А
ЗА ЯВК А
Г л а в а

І

ПОДАВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСК АТА ПАТЕНТНА ЗАЯВК А
Член 75
Подаване на европейска патентна заявка
(1) Европейската патентна заявка може
да се подаде:
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(а) в Европейското патентно ведомство, или
(б) в централното ведомство по индустриална собственост или друг компетентен орган
на договаряща страна, ако законодателството
на тази страна предвижда това и при спазване на член 76, алинея 1; всяка така подадена
заявка има същото действие, както, ако е
подадена на същата дата в Европейското
патентно ведомство.
(2) Алинея 1 не препятства прилагането
на правни или административни разпоредби,
които в договарящите страни:
(а) се прилагат по отношение на изобретения, за които, поради естеството на техния
предмет не може да бъде съобщено в чужбина
без предварително разрешение от компетентните органи на дадената страна, или
(б) предвиждат, че всяка заявка трябва да
се подаде първо в национален орган или с
предварително разрешение директно в друг
орган.
Член 76
Разделени европейски заявки
(1) Всяка разделена европейска заявка се
подава директно в Европейското патентно
ведомство съгласно Правилника за прилагане. Предметът на такава заявка не трябва да
излиза извън обхвата на по-ранната заявка,
както е подадена; ако това условие е изпълнено, разделената заявка се счита за подадена
на датата на подаване на по-ранната заявка,
като ползва всички приоритетни права.
(2) Всички договарящи страни, посочени
в по-ранната заявка до подаването на разделената европейската заявка, се считат за
посочени в разделената заявка.
Член 77
Препращане на европейски патентни заявки
(1) Цен т ра л но т о ведомс т во по и н д устриална собственост на всяка договаряща
страна препраща в Европейското патентно
ведомство всички подадени в него или в друг
компетентен орган на тази страна европейски
патентни заявки в съответствие с Правилника
за прилагане.
(2) Европейски патентни заявки, чийто
предмет е засекретен, не се препращат в
Европейското патентно ведомство.
(3) Европейска патентна заявка, която
не е препратена в Европейското патентно
ведомство в определения срок, се счита за
оттеглена.
Член 78
Изиск вани я към европейск ата патентна
заявка
(1) Европейската патентна заявка трябва
да съдържа:
(a) искане за издаване на европейски патент;
(б) описание на изобретението;
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(в) една или повече претенции;
(г) чертежите, посочени в описанието и
претенциите;
(д) реферат,
и да отговаря на предвидените в Правилника за прилагане изисквания.
(2) За европейската патентна заявка се
заплаща такса за подаване и такса за проучване. Ако таксата за подаване или таксата за
проучване не са платени в определения срок,
заявката се счита за оттеглена.
Член 79
Посочване на договарящи страни
(1) Всички договарящи страни, членки на
тази конвенция към датата на подаване на
европейската патентна заявка, се считат за
посочени в искането за издаване на европейски патент.
(2) За посочването на договаряща страна
се плаща такса за посочване.
(3) Посочването на договаряща страна
може да бъде оттеглено по всяко време до
издаването на европейския патент.
Член 80
Дата на подаване
Датата на подаване на европейската патентна заявка е датата, на която са изпълнени
всички изисквания, посочени в Правилника
за прилагане.
Член 81
Посочване на изобретателя
Изобретателят се посочва в европейската
патентна заявка. Ако заявителят не е изобретателят или не е единственият изобретател,
посочването трябва да съдържа указание
за произхода на правото върху европейския
патент.
Член 82
Единство на изобретението
Европейската патентна заявка трябва да се
отнася само до едно изобретение или до група
изобретения, свързани така, че да образуват
един общ изобретателски замисъл.
Член 83
Разкриване на изобретението
Европейската патентна заявка трябва да
разкрива изобретението по начин, достатъчно
ясен и пълен, за да бъде осъществено то от
специалиста в областта.
Член 84
Претенции
Претенциите трябва да определят предмета,
за който се иска закрила. Те трябва да са ясни
и кратки и да се основават на описанието.
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Член 85
Реферат
Рефератът служи само за целите на техническата информация; той не може да служи
за други цели, по-специално не може да се
използва за тълкуване обхвата на исканата закрила, нито за прилагане на член 54, алинея 3.
Член 86
Такси за поддържане на европейска патентна
заявка
(1) Таксите за поддържане на европейска
патентна заявка се плащат на Европейското
патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Тези такси са дължими за
третата и всяка следваща година считано от
датата на подаване на заявката. Ако такса за
поддържане не бъде платена своевременно,
заявката се счита за оттеглена.
(2) Задължението за плащане на такси за
поддържане приключва с плащането на таксата
за годината, в която е публикувано съобщението за издаване на европейския патент в
Европейския патентен бюлетин.
Г л а в а

І І

ПРИОРИТЕТ
Член 87
Право на приоритет
(1) Всяко лице или неговият правоприемник, което е подало във или за:
(а) страна – член на Парижката конвенция
за закрила на индустриалната собственост, или
(б) страна – член на Световната търговска
организация,
заявка за патент, полезен модел или удостоверение за полезност, или неговият правоприемник, може да се позове за целите на
подаване на европейска патентна заявка за
същото изобретение на право на приоритет
за период от дванадесет месеца от датата на
подаване на първата заявка.
(2) Всяка заявка, която е еквивалентна на
редовно подадена национална заявка съгласно
националното законодателство на страната,
в която е подадена, или въз основа на двустранни или многостранни споразумения,
включително тази конвенция, се признава за
пораждаща право на приоритет.
(3) Под редовно подадена национална заявка се разбира всяка заявка, чиято дата на
подаване може да бъде установена независимо
от по-нататъшната съдба на заявката.
(4) Последваща заявка със същия предмет
като този на предшестваща по-ранна заявка
и подадена във или по отношение на същата
страна се счита за първа заявка за целите на
определяне на приоритета, при условие че на
датата на подаване на последващата заявка
по-ранната заявка е оттеглена, изоставена или
отказана, без да е станала общодостъпна и без
да оставя неуредени права, и не е служила за
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основание за претендиране на приоритет. Поранната заявка не може да служи след това
за основание за претендиране на приоритет.
(5) Ако първата заявка е подадена в орган по индустриалната собственост, който
не е обвързан с Парижката конвенция за
закрила на индустриалната собственост или
на Спогодбата за учредяване на Световната
търговска организация, алинеи 1 до 4 се
прилагат, ако този орган в съответствие със
съобщение на Президента на Европейското
патентно ведомство приеме, че първа заявка,
подадена в Европейското патентно ведомство,
поражда право на приоритет при условия и
с действия, еквивалентни на заложените в
Парижката конвенция.
Член 88
Претенция за приоритет
(1) Заявител, желаещ да ползва приоритета
на по-ранна заявка, трябва да подаде декларация за приоритет и всички други необходими
документи в съответствие с Правилника за
прилагане.
(2) Европейска патентна заявка може да
се позове на множество приоритети, независимо от факта, че са породени в различни
страни. Когато е необходимо, множество от
приоритети могат да се претендират за всяка една претенция. Когато са претендирани
множество от приоритети, сроковете с начало
от приоритетната дата започват да текат от
датата на най-ранния приоритет.
(3) Когато европейска патентна заявка се
позовава на един или повече приоритети,
правото на приоритет покрива само тези
елементи от европейската патентна заявка,
които са включени в заявката или заявките,
от които е претендиран приоритет.
(4) Ако определени елементи на изобретението, за което се претендира приоритет, не
се съдържат във формулираните в по-ранната
заявка претенции, приоритет все пак може да
се признае при условие, че такива елементи
са разкрити в документите по по-ранната
заявка като цяло.
Член 89
Действие на правото на приоритет
Действието на правото на приоритет се
състои в това, че приоритетната дата се счита
за дата на подаване на европейската патентна
заявка за целите на член 54, алинеи 2 и 3 и
член 60, алинея 2.
ЧАСТ ІV
П Р ОЦ Е Д У РА ДО И З Д А В А Н Е Т О
Член 90
Проверка за установяване на дата на подава
не и експертиза на формалните изисквания
(1) Европейското патентно ведомство проверява в съответствие с Правилника за прилагане дали заявката отговаря на изискванията
за установяване на дата на подаване.
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(2) Ако датата на подаване не може да се
установи при проверката по ал. 1, заявката не
се разглежда като европейска патентна заявка.
(3) Ако бъде установена дата на подаване
на европейската патентна заявка, Европейското патентно ведомство извършва експертиза
съгласно Правилника за прилагане дали са
изпълнени изискванията на членове 14, 78 и 81
и където е целесъобразно, с член 88, алинея 1
и член 133, алинея 2, както и с другите изисквания, заложени в Правилника за прилагане.
(4) Когато Европейското патентно ведомство констатира недостатъци при извършване
на експертизата по алинеи 1 или 3, които могат
да бъдат отстранени, то дава на заявителя
възможност да ги отстрани.
(5) Ако констатиран при експертизата по
алинея 3 недостатък не бъде отстранен, европейската патентна заявка се отказва, освен
ако конвенцията предвижда друга правна последица. Когато недостатъкът засяга правото
на приоритет, заявката губи това право.
Член 91
Формална експертиза
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ската патентна заявка и изобретението, за
което се отнася, отговарят на изискванията
на тази конвенция. Молбата не се счита за
подадена, докато не бъде платена таксата за
експертиза.
(2) Ако в определения срок не бъде подадена молба за експертиза, заявката се счита
за оттеглена.
(3) Ако в резултат на експертизата се установи, че заявката или изобретението, за което
се отнася, не отговарят на изискванията на
тази конвенция, експертизният отдел поканва заявителя, колкото пъти е необходимо,
да представи своето становище и съгласно
член 123, алинея 1 да внесе изменения или
допълнения в заявката.
(4) Ако заявителят не отговори своевременно на някое съобщение от експертизния
отдел, заявката се счита за оттеглена.
Член 95
Удължаване на срока за подаване на молба
за експертиза
(отменен)

(отменен)

Член 96

Член 92
Изготвяне на доклада от европейското
проучване
Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане изготвя и
публикува доклад от европейското проучване
във връзка с европейската патентна заявка,
който се изготвя въз основа на претенциите,
като се вземат под внимание описанието и
чертежите.

Експертиза на европейската патентна
заявка

Член 93
Публикуване на европейската патентна заявка
(1) Европейското патентно ведомство публикува европейската патентна заявка възможно
най-скоро:
(а) след изтичане на осемнадесет месеца от
датата на подаване или когато се претендира
за приоритет, от приоритетната дата, или
(б) по искане на заявителя преди изтичане
на този срок.
(2) Европейската патентна заявка се публикува едновременно с описанието на европейския патент, когато решението за издаване на
патента влезе в сила, преди да изтече срокът
съгласно алинея 1(a).
Член 94
Експертиза на европейската патентна
заявка
(1) Европейското патентно ведомство в
съответствие с Правилника за прилагане
извършва по молба експертиза дали европей-

(отменен)
Член 97
Издаване или отказ
(1) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка и изобретението,
за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция, той взема решение
за издаване на европейски патент, ако са
изпълнени установените в Правилника за
прилагане изисквания.
(2) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка или изобретението,
за което се отнася, не отговарят на изискванията на конвенцията, той отказва заявката,
освен ако в конвенцията е предвидена друга
правна последица.
(3) Решението за издаване на европейски
патент влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано
съобщение за издаването.
Член 98
Публикуване на описанието на европейския
патент
Европейското патентно ведомство публикува описанието на европейския патент
възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението
за издаване на европейския патент.
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ЧАСТ V
П Р ОЦ Е Д У РА ПО В Ъ З РА Ж Е Н И Я Т А И ОГ РА Н И Ч Е Н И Я Т А
Член 99
Възражения
(1) В срок девет месеца от публикуване
на съобщението за издаване на европейския
патент в Европейския патентен бюлетин всяко
лице може да уведоми Европейското патентно ведомство за възражение срещу патента
в съответствие с Правилника за прилагане.
Уведомлението не се счита за подадено, докато
не е платена таксата за възражение.
(2) Възражението засяга европейския патент във всички договарящи страни, в които
патентът действа.
(3) Страни в производството по възражението са както лицата, подали възражението,
така и патентопритежателят.
(4) Когато дадено лице представи доказателство, че по силата на окончателно решение
е вписано в Регистъра на патентите на дадена
договаряща страна вместо предишния патентопритежател, такова лице замества по молба от
негова страна предишния патентопритежател
по отношение на тази страна. Независимо
от разпоредбите на член 118 предишният
притежател и лицето, подало молбата, не се
считат за съпритежатели, освен ако и двамата
не поискат това.
Член 100
Основания за възражение
Възражение може да се подаде само на
следните основания:
(а) предметът на европейския патент не е
патентоспособен по смисъла на членове 52
до 57;
(б) европейският патент не разкрива изобретението по начин, достатъчно ясен и
пълен, за да може то да бъде осъществено от
специалист в областта;
(в) предметът на европейския патент излиза
извън обхвата на първоначално подадената
заявка или ако патентът е издаден за разделена
заявка или за нова заявка, подадена съгласно
член 61, извън съдържанието на първоначално
подадената по-ранна заявка.
Член 101
Експертиза на възраженията – обявяване на
недействителност или поддържане на евро
пейския патент
(1) Ако възражението е допустимо, отделът
по възраженията проверява в съответствие
с Правилника за прилагане за наличието на
поне едно основание за възражение съгласно
член 100, което да представлява пречка за
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поддържане на европейския патент. По време
на експертизата отделът по възраженията поканва страните, колкото пъти е необходимо,
да представят своето становище по направени
от отдела или от друга страна съобщения.
(2) Ако отделът по възраженията счита, че
има поне едно основание, явяващо се пречка
за поддържане на европейския патент, той
обявява патента за недействителен. В противен случай отделът отхвърля възражението.
(3) Ако отделът по възраженията счита, че
поради направените от патентопритежателя
по време на производството по възраженията
изменения патентът и изобретението, за което
той се отнася:
(а) отговарят на изискванията на тази
конвенция, той решава патентът да се поддържа така, както е изменен, при условие че
са изпълнени предвидените в Правилника за
прилагане условия;
(б) не отговарят на изискванията на тази
конвенция, той обявява патента за недействителен.
Член 102
Обявяване на европейския патент за недействи
телен или поддържане на европейския патент
(отменен)
Член 103
Публикация на ново описание на европей
ския патент
А ко европейският патент се поддържа
съгласно член 101, алинея 3(a) с направените
в него изменения, Европейското патентно
ведомство публикува ново описание на европейския патент възможно най-скоро след
публикуване в Европейския патентен бюлетин
на съобщение за решението по възражението.
Член 104
Разходи
(1) Всяка страна в производството по възраженията поема направените от нея разходи,
освен ако отделът по възраженията разпореди,
в името на справедливостта и в съответствие
с Правилника за прилагане, различно разпределение на разходите.
(2) Процедурата за определяне на разходите
се урежда в Правилника за прилагане.
(3) Всяко окончателно решение на Европейското патентно ведомство, определящо
размера на разходите, се приема за целите
на прилагането му в договарящите страни по
същия начин, както и окончателно решение
на граждански съд в страната, на чиято територия се прилага решението. Това решение
подлежи на проверка само по отношение на
неговата автентичност.
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Член 105
Намеса на евентуалния нарушител
(1) Всяко трето лице може в съответствие
с Правилника за прилагане да се намеси в
производството по възраженията след изтичане на срока за възражение, ако докаже, че:
(а) срещу него е заведено дело за нарушение
на същия патент, или
(б) в отговор на искане от патентопритежателя да прекрати евентуалното нарушение
е завело дело, което да установи, че не нарушава патента.
(2) Допустимата намеса се приема за възражение.
Член 105а
Искане за ограничаване или обявяване на
недействителност
(1) По искане на патентопритежателя европейският патент може да бъде обявен за
недействителен или ограничен чрез изменение
на претенциите. Искането се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие
с Правилника за прилагане. То не се смята
за подадено, докато не бъде платена таксата
за ограничаване или обявяване на недействителност.
(2) Искането не може да бъде подадено
при висящо производството по възражение
срещу европейския патент.
Член 105б
Ограничаване или обявяване на недействи
телност на европейския патент
(1) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
проверява дали са спазени изискванията за
ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент, предвидени
в Правилника за прилагане.
(2) Ако Европейското патентно ведомство
счита, че искането за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския
патент отговаря на тези изисквания, то взема
решение за ограничаване или обявяване на
недействителност на европейския патент в
съответствие с Правилника за прилагане.
В противен случай ведомството отхвърля
искането.
(3) Решението за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент
се прилага във всички договарящи страни, за
които е издаден. То влиза в сила от датата,
на която в Европейския патентен бюлетин е
публикувано съобщение за решението.
Член 105в
Публикуване на коригираното описание на
европейския патент
Ако европейският патент бъде ограничен
съгласно член 105б, алинея 2, Европейското
патентно ведомство публикува коригираното
описание на европейския патент възможно
най-скоро, след като в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за
ограничението.
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ЧАСТ VІ
П Р ОЦ Е Д У РА ПО Ж А Л Б И Т Е
Член 106
Решения, подлежащи на обжалване
(1) На обжалване подлежат решенията на
получаващата секция, експертизните отдели,
отделите по възраженията и правния отдел.
Жалбата има суспензивен ефект.
(2) Решение, с което не се прекратява
производството по отношение на една от
страните, може да се обжалва само заедно с
окончателното решение, освен ако решението
позволява подаване на отделни жалби.
(3) Правото за подаване на жалба срещу
решения, отнасящи се до разпределението или
определянето на разходите за производството
по възраженията, може да бъде ограничено
в Правилника за прилагане.
Член 107
Лица, имащи право да обжалват и да бъ
дат страна в производството по жалбите
Всяка страна в производството, неудовлетворена от решението, може да го обжалва.
Всяка друга страна в производството е страна
в обжалването по право.
Член 108
Срок и форма на жалбата
Уведомление за жалбата се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с
Правилника за прилагане в срок два месеца от
уведомлението за решението. Уведомлението
за жалбата не се счита за подадено, докато не
бъде платена таксата за обжалването. В срок
четири месеца от уведомлението за решението се представят основанията за жалбата
в съответствие с Правилника за прилагане.
Член 109
Междинно преразглеждане
(1) Отделът, чието решение се обжалва,
коригира решението си, ако счете, че жалбата е допустима и обоснована. Това не важи
за случаи, когато срещу жалбоподателя има
възражение от друга страна в производството.
(2) Ако в срок три месеца от получаване
на основанията за жалбата същата не бъде
удовлетворена, тя се изпраща незабавно и без
коментар по същество в колегията по жалбите.
Член 110
Разглеждане на жалби
Ако жалбата е допустима, колегията по жалбите проверява дали е основателна. Жалбата
се разглежда в съответствие с Правилника
за прилагане.
Член 111
Решение по жалбите
(1) След проверката за основателност на
жалбата колегията по жалбите взема решение
по нея. Колегията по жалбите може или да
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упражни някое от правата в компетенциите
на отдела, чието решение се обжалва, или да
предаде случая в този отдел за по-нататъшно
разглеждане.
(2) Ако колегията по жалбите предаде
случая за по-нататъшно разглеждане от отдела, чието решение е обжалвано, този отдел
е обвързан от основанието за решението на
колегията по жалбите, доколкото фактите са
същите. Ако обжалваното решение е взето
от получаващия сектор, експертизният отдел
също е обвързан с основанието за решението
на колегията по жалбите.
Член 112
Решение или становище на разширената
колегия по жалбите
(1) С цел осигуряване на еднакво прилагане
на закона или когато възникне правен въпрос
от фундаментално значение:
(а) по време на производството по даден
случай колегията по жалбите отнася до разширената колегия по жалбите по своя инициатива или по искане на страна по жалбата
всеки въпрос, по който смята, че трябва да
се вземе решение за посочените цели. Ако
колегията по жалбите отхвърли искането, тя
трябва да посочи в окончателното си решение
основанията за това;
(б) Президентът на Европейското патентно
ведомство може да отнесе до разширената
колегия по жалбите правен въпрос, по който
две колегии по жалбите са взели различни
решения.
(2) В случаите, обхванати от алинея 1(а),
страните в производството по жалбите са
страни в производството пред разширената
колегия по жалбите.
(3) Решението на разширената колегия по
жалбите съгласно алинея 1(a) е обвързващо
за колегията по жалбите по отношение на
съответната жалба.
Член 112а
Молба за преразглеждане от разширената
колегия по жалбите
(1) Всяка ст рана в производството по
жалбата, която е засегната от решението на
колегията по жалбите, може да подаде молба
за преразглеждане на решението от разширената колегия по жалбите.
(2) Молбата може да се подаде само на
следните основания:
(а) член на колегията по жалбите е участвал
във вземането на решението в противоречие
с член 24, алинея 1 или е участвал, въпреки
че е бил изключен по силата на решение
съгласно член 24, алинея 4;
(б) в колегията по жалбите е участвало
лице, което не е член на колегиите по жалбите;
(в) извършено е съществено нарушение
на член 113;
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(г) по време на производството по жалбата
е извършено друго съществено нарушение на
процедурата, дефинирано в Правилника за
прилагане; или
(д) на решението е повлияло криминално
деяние, което е установено съгласно условията, залегнали в Правилника за прилагане.
(3) Молбата за преразглеждане няма суспензивен ефект.
(4) Молбата за преразглеждане трябва да
е обоснована в съответствие с Правилника
за прилагане. Ако се основава на алинея 2
от (а) до (г), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от уведомлението за
решението на колегията по жалбите. Ако се
основава на алинея 2(д), молбата трябва да
бъде подадена в срок два месеца от датата
на установяване на криминалното деяние и
не по-късно от пет години от уведомлението
за решението на колегията по жалбите. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде
платена съответната такса.
(5) Разширената колегия по жалбите разглежда молбата за преразглеждане в съответствие с Правилника за прилагане. Ако
молбата е основателна, разширената колегия
по жалбите отменя решението и възобновява
производство пред колегиите по жалбите в
съответствие с Правилника за прилагане.
(6) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е
извършило ефикасна и сериозна подготовка
за използване на изобретението, предмет на
публикувана европейска патентна заявка или
европейски патент в периода между решението
на колегията по жалбите и публикацията в
Европейския патентен бюлетин на уведомлението за решението на разширената колегия по
жалбите, може по негова молба да продължи
без заплащане да използва изобретението в
своята дейност или за нуждите на тази дейност.
ЧАСТ VІІ
ОБ Щ И РА З ПОР Е Д Б И
Г л а в а

І

ОБЩИ ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 113
Право на изслушване и основания за реше
нията
(1) Решенията на Европейското патентно
ведомство могат да се основават само на
мотиви или доказателства, по които заинтересованите страни са имали възможност да
представят своите становища.
(2) Европейското патентно ведомство разглежда и взема решения само по представения
му или одобрен от заявителя или патентопритежателя текст на европейската патентна
заявка или европейския патент.
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Член 114
Проверка от Европейското патентно ведом
ство по негова инициатива
(1) Европейското патентно ведомство по
своя инициатива извършва проверка на фактите в провежданото пред него производство;
при проверката то не е ограничено от представените от страните факти, доказателства
и аргументи и от техните искания.
(2) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
може да игнорира факти или доказателства,
представени от страните след изтичане на
определения срок.
Член 115
Възражения от трети лица
В производство пред Европейското патентно ведомство след публикуване на европейската патентна заявка всяко трето лице може
в съответствие с Правилника за прилагане
да направи възражение относно патентоспособността на изобретението, предмет на
заявката или патента. Това лице не е страна
в производството.
Член 116
Устно производство
(1) Устно производство се провежда или по
искане на Европейското патентно ведомство,
ако то счете това за целесъобразно, или по
искане на някоя от страните в производството.
Европейското патентно ведомство може обаче
да отхвърли искане за допълнително устно
производство пред същия отдел, ако страните
и предметът на производството са същите.
(2) Независимо от алинея 1 устно производство пред получаващия сектор се провежда
по искане на заявителя само ако получаващият сектор сметне това за целесъобразно
или когато предвижда отказ на европейската
патентна заявка.
(3) Устното производство пред получаващия сектор, експертизните отдели и правния
отдел не е публично.
(4) Публично е устното производство пред
колегиите по жалбите и разширената колегия
по жалбите, включително вземането на решение, след публикуването на европейската
патентна заявка, както и устното производство
пред отделите по възраженията, освен ако
отделът, пред който се осъществява производството, реши друго в случаи, когато публичността би довела до сериозни и неоправдани
отрицателни последици, по-специално за някоя
от страните в производството.
Член 117
Начини за представяне и събиране на до
казателства
(1) В производството пред Европейското
патентно ведомство начините за представяне или събиране на доказателства включват
следното:
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(а) изслушване на страните;
(б) искания за информация;
(в) представяне на документи;
(г) изслушване на свидетели;
(д) експертни становища;
(е) разследване;
(ж) писмени клетвени декларации.
(2) Процедурата по представяне на такива
доказателства се урежда в Правилника за
прилагане.
Член 118
Единство на европейската патентна заявка
или европейския патент
Когато заявителите или притежателите
на европейския патент са различни лица по
отношение на различни посочени договарящи
страни, те се считат за съзаявители или съ
притежатели за целите на производството пред
Европейското патентно ведомство. Единството
на заявката или патента в това производство
не трябва да бъде нарушено; по-специално
текстът на заявката или патента трябва да е
еднакъв за всички посочени договарящи страни, освен ако конвенцията предвижда друго.
Член 119
Уведомяване
Европейското патентно ведомство уведомява по своя инициатива за всички решения, призовки, известия и съобщения в съответствие
с Правилника за прилагане. При извънредни
обстоятелства уведомленията могат да се извършват с посредничеството на централните
ведомства по индустриална собственост на
договарящите страни.
Член 120
Срокове
Правилникът за прилагане определя:
(а) сроковете, които трябва да се спазват
в производство пред Европейското патентно
ведомство и които не са определени в тази
конвенция;
(б) начина за изчисляване на сроковете и
условията за продължаването им;
(в) минималната и максималната продължителност на сроковете, които определя
Европейското патентно ведомство.
Член 121
Продължаване на процедурата по европей
ската патентна заявка
(1) Ако заявителят не спази срок пред
Европейското патентно ведомство, той може
да поиска продължаване на процедурата по
европейската патентна заявка.
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(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени
изискванията, предвидени в Правилника за
прилагане. В противен случай искането се
отхвърля.
(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се
считат за ненастъпили.
(4) Продължаване на процедурата не се
допуска по отношение на сроковете по член
87, алинея 1, член 108 и член 112а, алинея 4,
както и по отношение на сроковете за подаване
на искане за продължаване на процедурата
или възстановяване на права. Правилникът за
прилагане може да изключи продължаването
на процедурата и за други срокове.

Член 123
Промени
(1) Европейската патентна заявка и европейският патент могат да бъдат изменени в
производството пред Европейското патентно
ведомство в съответствие с Правилника за
прилагане. Във всички случаи на заявителя се
дава поне една възможност да внесе промени
в заявката по свое желание.
(2) Европейската патентна заявка или европейският патент не могат да бъдат променяни така, че предметът им да излиза извън
съдържанието на заявката, както е подадена.
(3) Измененията в европейския патент
трябва да са такива, че да не водят до разширяване на обхвата на закрилата.

Член 122
Възстановяване на права
(1) Заявител или притежател на европейски
патент, който въпреки положената дължима
грижа при дадените обстоятелства не е успял
да спази срок пред Европейското патентно
ведомство, може да възстанови правата си
по негово искане, ако като пряко последствие
от неспазването на срока, европейската патентна заявка или някое искане са отказани
или европейската патентна заявка се счита за
оттеглена или европейският патент е обявен
за недействителен или е загубено някое друго
право или средство за обжалване.
(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени условията съгласно алинея 1 или други
изисквания, установени от конвенцията. В
противен случай искането се отхвърля.
(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се
считат за ненастъпили.
(4) Не се допуска възстановяване на права
по отношение на срока за подаване на искане
за възстановяване на права. Правилникът за
прилагане може да изключи възстановяването
и на други срокове.
(5) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е
извършило ефикасна и сериозна подготовка
за използване на изобретението, предмет на
публикувана европейска патентна заявка или
европейски патент, в периода между загубата
на права, предвиден в алинея 1, и публикуването в Европейския патентен бюлетин на
съобщението за възстановяване на тези права,
може да продължи да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази
дейност без заплащане.
(6) Нищо в този член не ограничава правото
на дадена договаряща страна да постанови
възстановяване на права по отношение на
срокове, които са предвидени в тази конвенция
и които трябва да се спазват пред органите
на тази страна.

Член 124
Информация за предшестващото ниво на
техниката
(1) Европейското патентно ведомство може
в съответствие с Правилника за прилагане да
покани заявителя да представи информация
за предшестващото ниво на техниката, взето
под внимание в национални или регионални
патентни производства и отнасящо се до изобретение, за което е подадена европейската
патентна заявка.
(2) Ако заявителят не отговори своевременно на поканата по алинея 1, европейската
патентна заявка се счита за оттеглена.
Член 125
Позоваване на общи принципи
При липса на процедурни разпоредби в
тази конвенция Европейското патентно ведомство взема под внимание общоприетите
в договарящите страни принципи на процесуалното право.
Член 126
Прекратяване на финансовите задължения
(отменен)
Г л а в а

І І

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ИЛИ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ
Член 127
Регистър на европейските патенти
Европейското патентно ведомство поддържа Регистър на европейските патенти, в който
се вписват данните, предвидени в Правилника
за прилагане. Вписване в регистъра не се
извършва преди публикуването на европейската патентна заявка. На обществеността се
предоставя свободен достъп до регистъра на
европейските патенти.
Член 128
Достъп до досиетата
(1) До досиетата на непубликувани европейски патентни заявки не се предоставя
свободен достъп без съгласието на заявителя.
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(2) Всяко лице, което може да докаже, че
заявителят е предявил срещу него правата,
произтичащи от европейската патентна заявка,
може да получи достъп до досието на заявката
преди публикуването є и без съгласието на
заявителя.
(3) Когато е публикувана разделена европейска заявка или нова европейска патентна
заявка, подадена съгласно член 61, алинея 1,
всяко лице може да получи достъп до досието
на по-ранната заявка преди публикуването є
и без съгласието на заявителя.
(4) След публикуването на европейската
патентна заявка до досиетата на заявката и
на издадения въз основа на нея европейски
патент може да се предостави достъп при
поискване и при спазване на ограниченията,
предвидени в Правилника за прилагане.
(5) Европейското патентно ведомство може
да съобщи на трети лица или да публикува
данните, предвидени в Правилника за прилагане, и преди публикуването на европейската
патентна заявка.
Член 129
Периодични издания
Европейското патентно ведомство публикува периодично:
(а) Европейски патентен бюлетин, съдържащ данни, чиято публикация е предвидена
в конвенцията, Правилника за прилагане или
е определена от Президента на Европейското
патентно ведомство;
(б) Официален бюлетин, съдържащ уведомления и информация от общ характер от Президента на Европейското патентно ведомство,
както и информация относно конвенцията и
нейното прилагане.
Член 130
Обмен на информация
(1) Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си предоставят
при поискване всякаква полезна информация
относно европейски или национални патентни
заявки и патенти и производството по тях,
освен ако в конвенцията или в националните
законодателства е предвидено друго.
(2) Алинея 1 се прилага по отношение на
предоставянето на информация по силата на
работни споразумения между Европейското
патентно ведомство и:
(а) централните ведомства по индустриална
собственост на други страни;
(б) меж дуправителствени организации,
които имат право да издават патенти;
(в) други организации.
(3) Предоставянето на информация съгласно алинеи 1 и 2(а) и (б) не е обект на
ограниченията, предвидени в член 128. Административният съвет може да реши, че съобщенията съгласно алинея 2(в) не са обект на
тези ограничения, при условие че съответната
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организация третира предоставената информация като поверителна до публикуването на
европейската патентна заявка.
Член 131
Административно и правно сътрудничество
(1) Европейското патентно ведомство и
съдилищата или други органи в договарящите
страни си оказват съдействие при поискване чрез предоставяне на информация или
осигуряване на достъп до досиета, освен ако
конвенцията или националните законодателства предвиждат друго. Когато Европейското
патентно ведомство предоставя на съдилища,
прокуратури или централни ведомства за
индустриална собственост достъп до досиета,
този достъп не е обект на ограниченията по
член 128.
(2) След като са получили искане за съдействие от Европейското патентно ведомство,
съдилищата и другите компетентни органи на
договарящите страни предприемат от името
на ведомството и в рамките на компетенциите
си всички необходими разследвания и други
правни мерки.
Член 132
Обмен на публикации
(1) Европейското патентно ведомство и
централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си изпращат
при поискване и за собствена употреба един
или повече екземпляри от публикациите си
безплатно.
(2) Европейското патентно ведомство може
да сключва споразумения за обмен или предоставяне на публикации.
Г л а в а
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Член 133
Общи принципи на представителството
(1) При спазване на разпоредбите в алинея 2
никое лице не може да бъде принуждавано
да бъде представлявано от професионален
представител в производство, установено от
тази конвенция.
(2) Физически и юридически лица, които
нямат местожителство или седалище в дадена
договаряща страна, се представляват от професионален представител и действат чрез него
във всички производства, установени от тази
конвенция, с изключение на подаването на
европейската патентна заявка; в Правилника
за прилагане може да се предвидят и други
изключения.
(3) Физически и юридически лица с местожителство или седалище в дадена договаряща страна могат да бъдат представлявани в
производства, установени от тази конвенция,
от служител, който не е задължително професионален представител, но който трябва да
е упълномощен в съответствие с Правилника
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за прилагане. Правилникът за прилагане
може да определи дали и при какви условия
служител на такова юридическо лице може
да представлява и други юридически лица,
които са с местожителство в дадена договаряща страна и имат икономически връзки с
първото юридическо лице.
(4) Правилникът за прилагане може да съдържа специални разпоредби относно общото
представителство на съвместно действащи
страни.
Член 134
Представителство пред Европейското патент
но ведомство
(1) Представителството на физически и
юридически лица може да се поема в производства съгласно тази конвенция само от
професионални представители, чиито имена
са вписани в специален списък, поддържан за
тази цел от Европейското патентно ведомство.
(2) Всяко физическо лице, което:
(а) е гражданин на договаряща страна,
(б) има седалище или е назначено на работа
в дадена договаряща страна, и
(в) е издържало европейския изпит за квалификация, може да бъде вписано в списъка
на професионалните представители.
(3) В срок една година от датата, на която присъединяването на дадена страна към
тази конвенция влиза в сила, вписване в този
списък може да поиска и всяко физическо
лице, което:
(а) е гражданин на договаряща страна,
(б) има седалище или е назначено на работа в присъединилата се към конвенцията
страна, и
(в) има право да представлява физически
и юридически лица в областта на патентите
пред централното ведомство по индустриална собственост на тази страна; когато това
право не е свързано с изискване за специална
професионална квалификация, лицето трябва
да е действало постоянно като представител
в тази страна в течение на поне пет години.
(4) Вписването се извършва въз основа на
молба, придружена от удостоверение, в което
се посочва, че условията съгласно алинеи 2
и 3 са изпълнени.
(5) Лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители, имат
право да предприемат действия във всички
производства съгласно тази конвенция.
(6) За целите на своята дейност като професионален представител всяко лице, чието
име е вписано в списъка съгласно алинея 1,
има право да установи седалище във всяка
договаряща страна, в която могат да се провеждат производствата, установени съгласно
тази конвенция, като се вземе под внимание
Протоколът за централизацията, приложен
към конвенцията. В отделни случаи органите
в дадена страна могат да откажат това право
само на основание правни разпоредби, приети с
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цел да се защитят общественият ред, сигурност
и законност. Преди да се предприеме такава
мярка, тя трябва да бъде съгласувана с Президента на Европейското патентно ведомство.
(7) Президентът на Европейското патентно
ведомство може да направи изключение от:
(а) изискването съгласно алинеи 2(a) или
3(a) при специални обстоятелства;
(б) изиск ването съгласно а линея 3(в),
второ изречение, ако заявителят представи
доказателство, че е придобил необходимата
квалификация по друг начин.
(8) Представителство в производствата
съгласно тази конвенция може да се поеме
на същото основание както от професионален
представител, и от всеки адвокат, оторизиран
да практикува в една от договарящите страни
и със седалище в нея, доколкото той има право
да действа в тази страна като професионален
представител в областта на патентите. Алинея
6 се прилага със съответните промени.
Член 134а
Институт на професионалните представители
пред Европейското патентно ведомство
(1) Административният съвет е компетентен
да приема и да променя разпоредби относно:
(а) Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство,
наричан по-нататък „Институтът“;
(б) квалификацията и подготовката на
дадено лице, необходими за допускането му
до европейския изпит за квалификация, и
провеждането на този изпит;
(в) дисциплинарния контрол, упражняван
от Института или от Европейското патентно
ведомство по отношение на професионалните
представители;
(г) задължението на професионалния представител за спазване на поверителност и
привилегията му да не разкрива по време на
производството пред Европейското патентно
ведомство поверителни сведения, разменени
между него и клиента му или някое друго лице.
(2) Всяко лице, което е вписано в списъка
на професионалните представители съгласно
член 134, алинея 1, е член на Института.
ЧАСТ VІІІ
ВЛИ ЯНИЕ ВЪРХ У Н А ЦИОН А ЛНО ТО З А КОНОД АТ Е ЛС Т ВО
Г л а в а

І

ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНА
ПАТЕНТНА ЗА ЯВК А
Член 135
Молба за трансформация
(1) Централното ведомство по индустриална
собственост на посочена договаряща страна
прилага по молба на заявителя или притежателя на европейски патент процедурата за
издаване на национален патент при следните
обстоятелства:
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(а) когато заявката за европейски патент
се счита за оттеглена по силата на член 77,
алинея 3;
(б) в подобни други случаи, предвидени в
националното законодателство, в които европейската патентна заявка е отказана, оттеглена
или се счита за оттеглена, или европейският
патент е обявен за недействителен съгласно
тази конвенция.
(2) В случая по алинея 1(a) молбата за
трансформация се подава в централното ведомство по индустриална собственост, в което
е подадена европейската патентна заявка.
Това ведомство препраща молбата при спазване на разпоредбите относно националната
сигурност директно в централните ведомства
по индустриална собственост на посочените
в нея договарящи страни.
(3) В случаите съгласно алинея 1(б) молбата
за трансформация се препраща в Европейското патентно ведомство в съответствие с
Правилника за прилагане. Молбата не се счита
за подадена, докато не бъде платена таксата
за трансформация. Европейското патентно
ведомство препраща молбата в централните
ведомства по индустриална собственост на
посочените в нея договарящи страни.
(4) Действието на европейската патентна
заявка съгласно член 66 се прекратява, ако
молбата за трансформация не бъде препратена
своевременно.
Член 136
Представяне и препращане на молбата
(отменен)
Член 137
Формални изисквания за трансформация
(1) Спрямо европейска патентна заявка,
препратена съгласно член 135, алинея 2 или
3, не се прилагат предвидени в националното
законодателство формални изисквания, които
са различни от или допълнителни към предвидените в конвенцията.
(2) Всяко централно ведомство по индустриална собственост, в което е препратена
заявката, може да изиска от заявителя в срок
най-малко два месеца да:
(а) плати националната такса за заявяване;
(б) подаде превод на оригиналния текст на
европейската патентна заявка на официалния
език на страната и когато е целесъобразно,
на изменения по време на производството
пред Европейското патентно ведомство текст,
който заявителят иска да използва за целите
на националната процедура.
Г л а в а
І І
ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
И ПРЕДХОДНИ ПРАВА
Член 138
Обявяване на недействителност на евро
пейски патенти
(1) При спазва не на ра зпоредби т е на
член 139 европейският патент може да бъде
обявен за недействителен в договаряща страна
на следните основания:
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(а) предметът на европейския патент не е
патентоспособен по смисъла на членове 52
до 57;
(б) европейският патент не разкрива изобретението достатъчно ясно и пълно, за да
може да бъде възпроизведено от специалист
в областта;
(в) предметът на европейския патент излиза извън съдържанието на заявката, както
е подадена, или, ако патентът е издаден за
разделена заявка или за нова заявка, подадена
съгласно член 61 – извън съдържанието на
по-ранната заявка, както е подадена;
(г) предоставената с европейския патент
закрила е разширена; или
(д) притежателят на европейския патент
няма право на европейски патент по смисъла
на член 60, алинея 1.
(2) Ако основанията за недействителност
засягат европейския патент само частично, патентът се ограничава чрез съответно
изменение на претенциите и се обявява за
недействителен частично.
(3) В производство пред компетентния съд
или орган относно валидността на европейския патент патентопритежателят на патент
има право да ограничи патента чрез промени
в претенциите. Ограниченият по този начин
патент съставлява основата за производството.
Член 139
Предходни права и права, възникващи от
същата дата
(1) Във всяка посочена договаряща страна
предходното право на европейска патентна
заявка или европейски патент се разглежда по
отношение на национална патентна заявка и
национален патент като право на национална
патентна заявка или на национален патент.
(2) Във всяка договаряща страна действието
на предходното право на национална патентна
заявка и национален патент спрямо европейски патент, в който тази договаряща страна
е посочена, е същото както по отношение на
национален патент.
(3) Всяка договаряща страна може да определи дали и при какви условия изобретение,
разкрито в европейска патентна заявка или
патент и в национална патентна заявка или
патент със същата дата на подаване или,
при наличието на претенция за приоритет,
със същата приоритетна дата могат да бъдат
закриляни едновременно с двете заявки или
двата патента.
Г л а в а

І І І

ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ
Член 140
Национални полезни модели и удостовере
ния за полезност
Членове 66, 124, 135, 137 и 139 се прилагат към полезни модели и удостоверения за
полезност и към заявки за полезни модели и
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за удостоверения за полезност, регистрирани
или подадени в договарящите страни, чиито
законодателства предвиждат закрила на такива
модели и удостоверения.
Член 141
Такси за поддържане на европейски патент
(1) Такси за поддържане на европейски
патент се дължат само за годините, следващи определената съгласно член 86, алинея 2
година.
(2) Такси за поддържане, чийто срок е в
рамките на два месеца от публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението
за издаване на европейския патент, се считат
за платени, ако са платени в този срок. Всяка
допълнителна такса, предвидена в националното законодателство, не се дължи.
ЧАСТ ІХ
С П Е Ц И А Л Н И С ПОРА З У М Е Н И Я
Член 142
Унитарни патенти
(1) Всяка група от договарящи страни,
които са предвидили по силата на специално споразумение издадените за тези страни
европейски патенти да имат единно действие
на техните територии, могат да предвидят, че
европейският патент ще бъде издаван само
по отношение на всички тези страни заедно.
(2) Разпоредбите на тази част се прилагат
спрямо група договарящи страни, които са
се възползвали от предвиденото съгласно
алинея 1 право.
Член 143
Специални отдели в Европейското патент
но ведомство
(1) Групата договарящи страни може да
възложи на Европейското патентно ведомство
допълнителни задачи.
(2) За изпълнение на допълнителните задачи в рамките на Европейското патентно
ведомство може да се създадат специални
отдели, общи за договарящите страни от
групата. Тези специални отдели се ръководят
от Президента на Европейското патентно
ведомство; разпоредбите на член 10, алинеи
2 и 3 се прилагат със съответните промени.
Член 144
Представителство пред специалните отдели
Групата договарящи страни може да изготви
специални разпоредби, уреждащи представителството на страни пред отделите съгласно
член 143, алинея 2.
Член 145
Специален комитет към Административния
съвет
(1) Групата договарящи страни може да
създаде специален комитет към А дминистративния съвет за упражняване на контрол
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върх у дейност та на специа лните отдели,
създадени съгласно член 143, алинея 2. Европейското патентно ведомство предоставя на
комитета персонал, помещения и оборудване,
необходими за изпълнение на задълженията
му. Президентът на Европейското патентно
ведомство отговаря за дейността на специалните отдели пред специалния комитет към
Административния съвет.
(2) Групата договарящи страни определя
състава, компетенциите и функциите на специалния комитет.
Член 146
Покриване на разходите за изпълнение на
специални задачи
Когато на Европейското патентно ведомство са възложени допълнителни задачи
съгласно член 143, направените от Организацията разходи за изпълнение на тези задачи
се поемат от групата договарящи страни.
Когато за изпълнение на тези задачи в Европейското патентно ведомство са създадени
специални отдели, групата покрива разходите
за персонала, помещенията и оборудването на
тези отдели. Член 39, алинеи 3 и 4, член 41 и
член 47 се прилагат със съответните промени.
Член 147
Плащания във връзка с таксите за поддър
жане на унитарни патенти
Ако групата договарящи страни е установила единна таблица на таксите за поддържане
на европейски патенти, процентът съгласно
член 39, алинея 1 се изчислява въз основа на
тази единна таблица; за унитарния патент
важи минималната сума съгласно член 39,
алинея 1. Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага
със съответните промени.
Член 148
Европейската патентна заявка като обект
на собственост
(1) Член 74 се прилага, освен ако групата
договарящи страни e предвидила друго.
(2) Групата договарящи страни може да
предвиди европейска патентна заявка, в която тези договарящи страни са посочени, да
бъде прехвърляна, залагана и да бъде обект
на каквито и да било правни средства за изпълнение само по отношение на всички договарящи страни от групата и в съответствие с
разпоредбите на специалното споразумение.
Член 149
Едновременно посочване
(1) Групата договарящи страни може да
предвиди тези страни да могат да бъдат
посочвани само едновременно, както и че
посочването само на една или няколко от
тях се счита за посочване на всички страни
от групата.
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(2) Когато Европейското патентно ведомство действа като посочено ведомство съгласно
член 153, алинея 1, алинея 1 се прилага, ако
заявителят е посочил в международната заявка, че желае да получи европейски патент
за една или повече от посочените страни от
групата. Същото важи и ако заявителят посочи
в международната заявка една от договарящите страни от групата, съгласно националното
законодателство на която посочването на тази
страна означава, че заявката е за европейски
патент.
Член 149а
Други споразумения между договарящите
страни
(1) Нищо в тази конвенция не може да
се тълкува като ограничаващо правото на
някои или на всички договарящи страни да
сключват специални споразумения по въпроси,
отнасящи се до европейските патентни заявки
или европейските патенти, които съгласно
тази конвенция се уреждат от националното
законодателство, и по-специално:
(а) споразумение, с което се учредява европейски патентен съд, общ за сключилите
споразумението договарящи страни;
(б) споразумение, с което се у чредява
орган, общ за сключилите споразумението
договарящи страни, който да предоставя по
искане от страна на национални съдилища или
квазисъдебни органи становища по въпроси
относно европейското или хармонизирано
национално патентно законодателство;
(в) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни се отказват изцяло или частично от превода на европейски
патенти съгласно член 65;
(г) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни предвиждат преводите
на европейски патенти съгласно член 65 да
могат да се подават във и да се публикуват
от Европейското патентно ведомство.
(2) Административният съвет е компетентен
да решава, че:
(а) членовете на колегиите по жалбите и
разширената колегия по жалбите могат да
бъдат членове на европейски патентен съд
или на общ орган и да участват в производство пред този съд или орган в съответствие
с всяко такова споразумение;
(б) Европейско т о пат ен т но ведомс т во
предоставя на даден общ орган помощен
персонал, помещения и оборудване, които
могат да бъдат необходими за изпълнение
на задълженията му, а направените от този
орган разходи се поемат изцяло или частично
от Организацията.
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ЧАСТ Х
М Е Ж Д У Н А РОД Н И З А Я ВК И , ПО Д А ДЕНИ С ЪГЛ АСНО ДОГОВОРА З А П А Т Е Н Т НО КО ОП Е Р И РА НЕ – ЕВРО-РСТ ЗА ЯВК И
Член 150
Прилагане на Договора за патентно
коопериране
(1) Договорът за патентно коопериране от
19 юни 1970 г., наричан по-нататък РСТ, се
прилага в съответствие с разпоредбите на
тази част.
(2) Международни заявки, подадени съгласно РСТ, могат да бъдат предмет на производство пред Европейското патентно ведомство. В
такова производство се прилагат разпоредбите
на РСТ и Правилника за прилагането му,
допълнени от разпоредбите на тази конвенция. В случай на противоречие се прилагат
разпоредбите на РСТ или на Правилника за
прилагането му.
Член 151
Европейското патентно ведомство като по
лучаващо ведомство
Европейското патентно ведомство действа
като получаващо ведомство по смисъла на РСТ
в съответствие с Правилника за прилагане.
Прилага се член 75, алинея 2.
Член 152
Европейското патентно ведомство като Меж
дународен орган за проучване или Между
народен орган за предварителна експертиза
Европейското патентно ведомство действа
като Международен орган за проучване и Международен орган за предварителна експертиза
по смисъла на РСТ по силата на споразумение
между Организацията и Международното бюро
на Световната организация за интелектуална
собственост за заявители, които са жители
или граждани на договаряща страна по конвенцията. Споразумението може да предвижда
Европейското патентно ведомство да действа
по отношение и на други заявители.
Член 153
Европейското патентно ведомство като по
сочено или избрано ведомство
(1) Европейското патентно ведомство е:
(а) посочено ведомство за всяка договаряща страна по конвенцията, по отношение
на която РСТ е в сила, която е посочена в
международната заявка и за която заявителят
желае да получи европейски патент, и
(б) избрано ведомство, ако заявителят е
избрал посочена съгласно буква (a) страна.
(2) Международна заявка, за която Европейското патентно ведомство е посочено или
избрано ведомство и която е с установена
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международна дата на подаване, е еквивалентна на редовно подадена европейска заявка
(евро-РСТ заявка).
(3) Международната публикация на евроРСТ заявка на един от официалните езици
на Европейското патентно ведомство замества публикацията на европейската патентна
заявка и за нея се публикува съобщение в
Европейския патентен бюлетин.
(4) Ако евро-РСТ заявката е публикувана на
друг език, в Европейското патентно ведомство
се подава превод на един от официалните езици на ведомството, което публикува превода.
При спазване на член 67, алинея 3 временната
закрила съгласно член 67, алинеи 1 и 2 има
действие от датата на публикацията.
(5) Евро-РСТ заявката се третира като европейска патентна заявка и се счита за част от
нивото на техниката съгласно член 54, алинея
3, ако са изпълнени условията, определени в
алинея 3 или 4 и в Правилника за прилагане.
(6) Докладът от международно проучване,
изготвен по отношение на евро-РСТ заявка,
или заместващата го декларация, както и
международната им публикация, заместват
доклада от европейското проучване и съобщението за публикуването му в Европейския
патентен бюлетин.
(7) Допълнителен доклад от европейско
проучване се изготвя за всяка евро-РСТ заявка
съгласно алинея 5. Административният съвет
може да реши да не се изготвя допълнителен
доклад от проучването или таксата за проучване да се намали.
Член 154
Европейското патентно ведомство като
международен орган за проучване
(отменен)
Член 155
Европейското патентно ведомство като меж
дународен орган за предварителна експертиза
(отменен)
Член 156
Европейското патентно ведомство като из
брано ведомство
(отменен)
Член 157
Доклад от международното проучване
(отменен)
Член 158
Публикуване на международната заявка и
предоставянето є на Европейското патентно
ведомство
(отменен)
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ЧАСТ ХІ
П Р Е ХОД Н И РА З ПОР Е Д Б И
(отменени)
ЧАСТ ХІІ
З А К Л ЮЧ И Т Е Л Н И РА З ПОР Е Д Б И
Член 164
Правилник за прилагане и протоколи
(1) Правилникът за прилагане, Протоколът
за признаването, Протоколът за привилегиите
и имунитетите, Протоколът за централизацията, Протоколът за тълкуването на член 69 и
Протоколът за попълването на щата на служителите са неделима част от конвенцията.
(2) В случай на противоречие между разпоредбите на конвенцията и тези на Правилника за прилагане се прилагат разпоредбите
на конвенцията.
Член 165
Подписване – ратификация
(1) Конвенцията е отворена за подписване
до 5 април 1974 г. от страните, които са взели
участие в Междуправителствената конференция за учредяване на Европейска система за
издаване на патенти или са били уведомени
за провеждането на тази конференция и са
получили възможност да участват в нея.
(2) Конвенцията подлежи на ратификация;
инструментите за ратификация се депозират
при правителството на Федерална република
Германия.
Член 166
Присъединяване
(1) Конвенцията е отворена за присъединяване на:
(а) страните съгласно член 165, алинея 1;
(б) всяка друга европейска страна по покана
на Административния съвет.
(2) Всяка страна, която е била член на
конвенцията и е престанала да бъде такава в
резултат на прилагането на член 172, алинея
4, може отново да стане член на конвенцията,
като се присъедини към нея.
(3) Инструментите за присъединяване се
депозират при правителството на Федерална
република Германия.
Член 167
Уговорки
(отменен)
Член 168
Териториална сфера на прилагане
(1) Всяка договаряща страна може да декларира в инструмента за ратификация или присъединяване или да информира правителството
на Федерална република Германия във всеки
следващ момент чрез писмено уведомление,
че тази конвенция е приложима по отношение

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

на една или повече от териториите, за чиито
външни отношения тя отговаря. Издадени за
тази договаряща страна европейски патенти
действат и на териториите, за които е влязла
в сила такава декларация.
(2) Ако декларацията съгласно алинея 1 се
съдържа в инструмента за ратификация или
присъединяване, тя влиза в сила на датата на
ратификацията или присъединяването; ако
декларацията е направена в уведомление след
депозиране на инструмента за ратификация
или присъединяване, уведомлението влиза
в сила шест месеца след датата на получаването му от правителството на Федерална
република Германия.
(3) Всяка договаряща страна може по
всяко време да декларира, че действието на
тази конвенция се прекратява по отношение
на част от или всички територии, за които
е направила декларация съгласно алинея 1.
Такава декларация влиза в сила една година след датата, на която правителството на
Федерална република Германия е получило
уведомление за това.
Член 169
Влизане в сила
(1) Конвенцията влиза в сила три месеца
след депозиране на последния инструмент за
ратификация или присъединяване на шест
договарящи страни, на чиято територия през
1970 г. общият брой на подадените патентни
заявки е най-малко 180 000.
(2) Всяка ратификация или присъединяване
след влизане в сила на тази конвенция влиза
в сила на първия ден от третия месец след
депозиране на инструмента за ратификация
или присъединяване.
Член 170
Първоначална вноска
(1) Всяка страна, която ратифицира или
се присъедини към тази конвенци я след
влизането є в сила, плаща на Организацията
първоначална вноска, която не подлежи на
възстановяване.
(2) Първоначалната вноска е в размер 5 %
от сумата, изчислена като процентът, получен
за съответната страна към датата на влизане
в сила на ратификацията или присъединяването, в съответствие с предвиденото в член
40 алинеи 3 и 4 разпределение, се приложи
към общата сума на извънредните финансови вноски, дължими от другите договарящи
страни за отчетните периоди, предхождащи
тази дата.
(3) Ако за отчетния период непосредствено
преди датата съгласно алинея 2 не са искани
извънредни финансови вноски, разпределението, на което се позовава предходната алинея,
би било такова, каквото би било приложимо
към съответната страна за последния отчетен
период, за който са събирани извънредни
финансови вноски.
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Член 171
Срок на действие на конвенцията
Конвенцията е с неограничен срок на
действие.
Член 172
Ревизиране
(1) Конвенцията може да бъде ревизирана
от Конференция на договарящите страни.
(2) Конференцията се подготвя и свиква
от Административния съвет. Конференцията
не се счита за законно учредена, ако на нея
не са представени най-малко три четвърти от
договарящите страни. За приемане на ревизирания текст е необходимо мнозинство от три
четвърти от представените на Конференцията
и гласували договарящи страни. Въздържането
от гласуване не се счита за глас.
(3) Ревизираният текст влиза в сила, когато
бъде ратифициран или към него се присъединят
определен от Конференцията брой договарящи
страни и по определено от нея време.
(4) Страните, които не ратифицират или
не се присъединят към ревизираната редакция на конвенцията при влизането є в сила,
престават да бъдат членки на конвенцията
от същата дата.
Член 173
Спорове между договарящите страни
(1) Всеки спор между договарящи страни
относно тълкуванието или прилагането на
конвенцията, който не е уреден чрез преговори, се предава по искане на една от страните
по спора в Административния съвет, който
прави всичко възможно за постигане на споразумение между спорещите страни.
(2) Ако такова споразумение не бъде постигнато в срок шест месеца от датата, на
която Административният съвет е сезиран
за спора, всяка от страните по спора може
да се обърне към Международния съд, чието
решение е обвързващо.
Член 174
Денонсиране
Всяка договаряща страна може по всяко
време да денонсира тази конвенция. Уведомлението за денонсиране се изпраща на правителството на Федерална република Германия.
Денонсирането влиза в сила една година след
датата на получаване на уведомлението.
Член 175
Запазване на придобити права
(1) Когато дадена страна прекрати членството си в тази конвенция по силата на член 172,
алинея 4 или член 174, придобитите съгласно
конвенцията права не се накърняват.
(2) Европейска патентна заявка, която е
висяща към датата, на която посочена страна
прекрати членството си в конвенцията, се раз-
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глежда от Европейското патентно ведомство,
доколкото тази страна е засегната, както ако
конвенцията е в сила по отношение на нея.
(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат
спрямо европейски патенти, по отношение
на които на посочената в алинея 2 дата има
висящо възражение или срокът за възражение
не е изтекъл.
(4) Разпоредбите на този член не накърняват правото на страна, която е прекратила
членството си в конвенцията, да тълкува всеки
европейски патент в съответствие с текста на
конвенцията за периода, в който страната е
била неин член.
Член 176
Финансови права и задължения на бивши
договарящи страни
(1) Организацията възстановява на всяка
страна, която е прекратила членството си в
тази конвенция по силата на член 172, алинея 4 или член 174, всички платени от нея в
съответствие с член 40, алинея 2 извънредни
финансови вноски само по времето и при
условията, които се прилагат от Организацията при възстановяване на извънредните
финансови вноски, платени от други страни
през същия отчетен период.
(2) Дори и след като прекрати членството си
в тази конвенция, страната съгласно алинея 1
продължава да плаща предвидената в член 39
част от годишните такси за поддържаните в
нея европейски патенти в размера, определен
към датата, на която тя е прекратила членството си.
Член 177
Езици на конвенцията
(1) Тази конвенция, съставена в единединствен оригинал на английски, френски
и немски език, като трите текста са еднакво
автентични, се депозира в архивите на правителството на Федерална република Германия.
(2) Текстовете на тази конвенция, изготвени
на официални езици на договарящи страни,
различни от предвидените в алинея 1, се
считат за официални текстове, ако са одобрени от Административния съвет. В случай
на конфликт при тълкуване на различните
текстове за автентични се приемат текстовете
съгласно алинея 1.
Член 178
Изпращане и уведомления
(1) Правителството на Федерална република Германия съставя заверени копия от тази
конвенция и ги изпраща на правителствата
на всички подписващи или присъединяващи
се към конвенцията държави.
(2) Правителството на Федерална репуб
лика Германия уведомява правителствата на
държавите съгласно алинея 1 за:
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(а) всяко депозиране на инструмент за
ратификация или присъединяване;
(б) всяка получена декларация или уведомление съгласно разпоредбите на член 168;
(в) всяко получено денонсиране съгласно
разпоредбите на член 174, както и датата на
влизане в сила на денонсирането.
(3) Правителството на Федерална репуб
лика Германия регистрира тази конвенция в
Секретариата на Обединените нации.
Протокол за тълкуване на член 69 ЕПК
Член 1
Общи принципи
Член 69 не трябва да се тълкува в смисъл,
че под обхват на предоставената с европейски
патент закрила трябва да се разбира обхватът,
определен от точното, буквално значение на
формулировката на претенциите, описанието
и чертежите служат само за поясняване на
претенциите. Той не трябва да се тълкува
също така и в смисъл, че претенциите служат
само за основа и че действителната закрила
може да се разпростира върху идеята на патентопритежателя, установена от специалист
в областта въз основа на описанието и чертежите. Напротив, той трябва да се тълкува
като определящ позицията между тези две
крайности, която да съчетава обективната
закрила за патентопритежателя с разумна
степен на правна сигурност за трети страни.
Член 2
Еквиваленти
При определяне обхвата на предоставената с
европейски патент закрила трябва да се вземе
предвид всеки признак, който е еквивалентен
на признак, изразен в претенциите.
7201

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство и сътрудничество в област
та на енергетиката между Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
Република България и Министерството на
промишлеността и енергетиката на Азербай
джанската република
(Утвърден с Решение № 999 от 30 декември
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
29 юли 2010 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на промишлеността и енергетиката на Азербайджанската република,
наричани по-долу за краткост „страни“:
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ръководейки се от желанието за развитие на
традиционните приятелски взаимоотношения,
от читайк и благопри ятното геог рафско
положение на двете страни в контекста на
разширяващото се енергийно сътрудничество
между ЕС и Азербайджан,
отчитайки постигнатите по-рано договорености по време на посещенията на делегациите
на двете страни на държавно, правителствено
и парламентарно ниво,
отчитайки факта, че бе създадена съвместна
работна група на експертно ниво с участието
на двете министерства, както и с участието
на представители на други ведомства на двете страни и в съответствие с постигнатите
договорености в Протокола от срещата на
делегациите на двете министерства, подписан
на 4 юни 2008 г. в Баку,
отбелязвайки значението и ползата от
разши ряването на взаимноизгодно то сътрудничество в областта на енергетиката и
енергийните ресурси,
отчитайки необходимостта от двустранното
развитие на всички нива с цел утвърждаване
на обща политика в областта на енергетиката
и енергийните ресурси,
с цел пови ша ва не на си г у рнос т та на
доставките за България, страните от ЕС и
Югоизточна Европа чрез диверсификация
на източниците и маршрутите за доставка
на енергийните ресурси и по-конкретно на
природния газ на европейския пазар,
с цел гарантиране на взаимните икономически интереси на страните в съответствие
с действащото законодателство на страните,
отчитайки принципите, залегнали в Договора
на Енергийната харта,
подчертавайки важната роля на Азербайджан за гарантиране на сигурността на доставките на газ за България, страните – потребителки на газ, от Югоизточна Европа и ЕС,
отчитайки географското положение и роля
на Република България като енергиен и газов
център на Югоизточна Европа и по-конкретно като потенциален коридор за доставки на
природен газ от Азербайджан и други страни
от Каспийския регион на европейските пазари,
страните се договориха за следното:
Член 1
В съответствие с тяхната национална стратегия страните ще съдействат за развитие на
сътрудничеството в областта на горивата и
енергетиката (нефта, природния газ, електрическата и топлинната енергия, алтернативната и възобновяемата енергия и енергийната
ефективност), участието в инфраструктурни
проекти, доставките на енергийни ресурси на
територията на България и другите европейски
страни по енергийните преносни системи,
както и други въпроси от взаимен интерес.
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Страните ще обменят информация в област
та на енергетиката с цел развитие на енергийния сектор и инфраструктурните проекти
в техните региони и ще поддържат дейността и усилията на енергийните структури и
компании с цел стимулиране развитието на
сътрудничеството в областта на енергетиката
и свързаните с това въпроси.
Член 2
1. Сътрудничеството на страните в газовата
сфера ще включва:
1.1. Съдействие при организирането на
преговори между „Булгаргаз“ – ЕАД, и Държавната нефтена компания на Азербайджанската републ ика (ГНК АР) с цел подготовка
и сключване на съответни споразумения за
реализирането доставки на природен газ от
Азербайджанската република за Република
България в съгласувани обеми, срокове и
график на доставките.
1.2. Да се разгледат вариантите и възможностите за реализация на доставки в Република
България, без да се ограничават до:
– доставките по действащия Южнокавказки
газопровод Баку – Тбилиси – Ерзерум (Турция) при условие за постигане на съответни
договорености по транзита, осигуряващи икономическа целесъобразност на тези доставки;
– доставки на компресиран (сгъстен) природен газ (CNG) с морски транспорт през
Черно море от грузинския до българския бряг;
– доставки на природен газ в Република
България през територията на Турция по
проекта „Южен коридор“, включващ съответните регионални проекти за строителство
на съединителни газопроводи (ITGI, Гърция – България, Набуко и др.).
1.3. страните се договориха „Булгаргаз“,
„Булгартрансгаз“ и ГНК АР да създадат работна група с цел подготовка на техникоикономическа обосновка и оценка на посочените в точка 1.2 варианти за доставка на
азербайджански природен газ в Република
България и страните от Югоизточна Европа
и да разгледат предложението за регистриране
на юридическо лице.
1.4. Оказване на съдействие на организациите (компаниите) на страните за осъществяване на дейността им в областта на
търсенето, проучването и добива на природен
газ и нефт, както и за осъществяването на
инфраструктурните проекти в съответствие
с действащото законодателство в Република
България и Азербайджанската република.
2. Сътрудничеството на страните в други
сфери на енергетиката ще включва:
2.1. Поощряване на стимулирането на инвестициите в секторите на промишлеността,
горивата и енергетиката.
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2.2. Обм яна на информаци я, свързана
с въпроси, уреждащи съвместни сфери на
действие в посочените отрасли.
2.3. Провеждане на съвместни семинари,
конференции, кръгли маси, форуми за осигуряване на програми на обучение и развитие
в посочените отрасли.
2.4. Развитие на сътрудничеството и създаване на съвместни дружества в посочените
сфери.
Член 3
Страните ще се информират взаимно по
дипломатически канали за определянето на
съответни отговорни лица за координация на
действията по реализацията на меморандума
за разбирателство в зависимост от конкретните
параметри на сътрудничеството.
Член 4
Всякакви спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на този меморандум за
разбирателство, ще бъдат решавани по пътя
на консултации и преговори между страните.
Член 5
По взаимно съгласие на страните съгласно
разпоредбите на чл. 6 от този меморандум
могат да се внасят промени или допълнения,
оформени със съответните отделни протоколи, които се явяват неразделна част от този
меморандум.
Член 6
Този меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на получаване на последното писмено уведомление по дипломатически канали за изпълнение от страните на
вътрешнодържавни процедури, необходими
за влизането му в сила.
Меморандумът се сключва за срок три
години и може да бъде автоматично удължен
на всеки две години, в случай че нито една от
страните не уведоми другата страна за неговото прекратяване в срок до 6 месеца преди
неговото приключване по дипломатически
канали в писмена форма.
Този меморанду м за разбирателство е
подписан в гр. София на 13 ноември 2009 г.
в два оригинални екземпляра на български,
азербайджански и руски език, като всички
текстове са с еднаква правна сила. При възникване на разногласия в тълкуването на
разпоредбите на меморандума за приоритетен
ще се счита текстът, изготвен на руски език.
За Министерството
на икономиката,
енергетиката и туризма
на Република България:
Трайчо Трайков,
министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
7213

За Министерството
на промишлеността
и енергетиката на
Азербайджанската
република:
Натик Алиев,
министър на
промишлеността
и енергетиката
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на уп
равлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 15 от 2001 г., бр. 116 от 2002 г.,
бр. 91 от 2003 г. и бр. 4 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Едновременно с вземането на решение
по ал.1 органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното
заведение, утвърждава проект на договор за
възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса
заедно с документацията по чл. 2, ал. 3.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „стоматология“ се заменя
с „дентална медицина“.
2. В т. 2 думите „стоматолог“ и „стоматология“ се заменят съответно с „лекар по
дентална медицина“ и „дентална медицина“,
а думата „основна“ се заличава.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 в края на изречението се
поставя запетая и се добавя „но не по късно
от 10 дни от обявяване на класирането на
определеното за това място“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „но не повече от
петкратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
2. В ал. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
3. В ал. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „но не повече от седемкратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
4. В ал. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „но не повече от четирикратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
5. В ал. 5 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „но не повече от
петкратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
6. В ал. 6 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за
съответния месец“.
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§ 5. В § 3 от заключителните разпоредби
т. 1 се изменя така:
„1. свидетелство за призната специалност
„Икономика на здравеопазването“, „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“,
„Социална медицина и здравен мениджмънт“
и „Социална медицина и обществено дентално
здраве“, придобита по реда на наредбата по
чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;“.
Министър: А.-М. Борисова
7265

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2001 г. за унищожаване на за
конно произведени, придобити и съхранявани
наркотични вещества и техните препарати,
станали негодни за употреба (обн., ДВ, бр. 6 от
2001 г.; изм., бр. 11 от 2003 г. и бр. 5 от 2006 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„техните препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думaта „лекарствата“ се заменя
с „лекарствените продукти“ , а думите „и ги
заявяват за унищожаване в 6-месечен срок от
датата на получаването“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „аптеките, получили лицензия по реда на чл. 32 ЗКНВП“ се заменят
с „търговците на дребно, получили лицензия
по реда на чл. 33, ал. 1 ЗКНВП“.
3. В ал. 3 думите „наркотични вещества и
техни препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“,
а думите „и ги заявяват за унищожаване в
срока по ал. 1“ се заличават.
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Производителите или търгов
ците на едро се задължават да унищожават
съхраняваните от тях наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, станали негодни за употреба, на
всеки 6 месеца.
(2) Търговците на дребно и лечебните заведения се задължават да предават за унищожаване на търговците на едро съхраняваните
от тях лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, станали негодни за
употреба, на всеки 6 месеца.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „лекарствата“ се заменя
с „наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.
2. В основния текст на ал. 2 думата „лекарствата“ се заменя с „наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявленията за унищожаване, придружени с документите по чл. 9, ал. 1, се
подават в Министерството на здравеопазването. В едномесечен срок от постъпване на
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заявлението министърът на здравеопазването
по предложение на дирекция „Наркотични
вещества“ издава заповед за унищожаване.“
2. В ал. 2 думите „НСлНВ“ се заменят с
„дирекция „Наркотични вещества“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в т. 1 след думите „чл. 32“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в т. 2 след думите „чл. 73“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“;
в) в т. 3 думата „лекарства“ се заменя с
„лекарствени продукти“;
г) в т. 5 думите „наркотични вещества и
техни препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“.
2. В ал. 2, т. 3 след думите „лекарствените
продукти“ се поставя запетая и се добавя
„съдържащи наркотични вещества“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „НСлНВ“ се заменят с „Министерство на здравеопазването“;
б) в т. 2 думите „техните лекарствени продукти“ се заменят с „лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества“.
2. В ал. 3 думите „НСлНВ“ се заменят с
„дирекция „Наркотични вещества“.
§ 8. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „до една година“
се заменят с „до 6 месеца“.
2. В т. 2 след абревиатурата „(РЦЗ)“ се добавя „или експерт от дирекция „Наркотични
вещества“ в случаите, когато унищожаването
се извършва от производители“.
§ 9. В чл. 15 думите „вещества и техните
препарати“ се заменят с „наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 10. В чл. 16 абревиатурата „НСлНВ“ се
заменя с „дирекция „Наркотични вещества“.
Допълнителна разпоредба
§ 11. (1) Навсякъде в наредбата думите
„техни препарати“ и „техните препарати“ се
заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
(2) Навсякъде в текста на наредбата думите
„Закона за лекарствата и аптеките в хуманната
медицина“ се заменят със „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“, а
абревиатурата „ЗЛАХМ“ със „ЗЛПХМ“.
(3) Навсякъде в текста на наредбата думите
„Министерството на земеделието и горите“ се
заменят с „Министерството на земеделието
и храните“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А.-М. Борисова
7274
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Наредба за изменение на Наредба № 20 от
2001 г. за условията и реда, при които пре
паратите, съдържащи наркотични вещества
и прекурсори, могат да бъдат освободени от
някои мерки за контрол (ДВ, бр. 49 от 2001 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията
и реда, при които лекарствените продукти,
съдържащи наркотични вещества, вписани
в приложения № 2 и 3 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
могат да бъдат освободени от някои мерки
за контрол“.
§ 2. В чл. 1 думите „препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, от
приложения № 2, 3 и 4“ се заменят с „лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст на чл. 2 думата „препарати“ се заменя с „лекарствените продукти“,
а думите „лекарствени вещества“ се заменят
с „активни вещества“.
2. В т. 1 думата „препаратът“ се заменя с
„лекарственият продукт“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „приложение № 7 от Наредба № 4 от 2001 г. за
условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от
2001 г.)“ се заменят с „приложение № 5 от
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.)“.
2. В т. 2 думите „Наредба № 9 от 2001 г.
за разрешаване на дейностите по чл. 73 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 17 от 2001 г.)“
се заменят с „Наредба за условията и реда за
разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 76 от 2004 г.)“.
3. В т. 3 думите „упойващи и психотропни
вещества“ се заменят с „лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества“.
§ 5. Член 5 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А.-М. Борисова
7273
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 36
от 26 август 2010 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Стругар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
521100 „Стругар“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 521
„Машиностроене, металообработване и металургия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 521100 „Стругар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалност 5211001 „Стругарство“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т.1 от
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО) се разработват учебен план
и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 521100 „Стругар“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Стругар“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Стругар“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване
и металургия

Наименование на професията:
521100

Стругар

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

5211001

Първа

Стругарство

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Стругар“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално
образователно равнище за ученици е завършен
шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Стругар“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 години, е начален етап
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на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за
насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Стругар“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация не се изисква кандидатите да
притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията „Стругар“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация на лица с професионален опит по
тази професия може да се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите,
описани в т. 4, които лицето не притежава.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобилите първа степен на професионална
квалификация по професията „Стругар“ могат да
извършват стругарски обработки, които включват
рутинни дейности, извършвани при неизменящи
се условия (отрязване на заготовки, свредловане
на централен отвор в ротационна повърхнина,
прорязване на радиален канал, нарязване на резба
с флашка и метчик). Стругарят може да подменя
стругарски нож или друг режещ инструмент,
контролира размерите на обработвания детайл
с помощта на калибри, шублер и микрометър,
разчита формата, размерите и техническите
изисквания за обработвания детайл в машиностроителен чертеж.
Стругарят има възможност да работи в държавни и частни машиностроителни предприятия.
При изпълнение на стругарски обработки на
металите стругарите са изложени на влиянието
на повишен шум и вибрации.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да притежават физическа и психическа издръжливост, устойчивост на вниманието, упоритост,
дисциплинираност, отговорност.
Трудовата дейност се осъществява в закрити
помещения. Работното време е стандартно или
при сменен режим на работа.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите квалификация по професията
„Стругар“ – първа степен на професионална
квалификация, които отговарят на изискванията
за входящо образователно равнище, определени
в ЗПОО, могат да продължат обучението си
за придобиване на квалификация по профе-
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сията „Машинен оператор“ – втора степен на
професиона лна к ва лификаци я, и „Машинен
техник“ – трета степен на професионална квалификация, като обучението им по общата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професионални направления, отрасловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“, както и част
от специфичната за професията професионална
подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г. и Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика,
лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Стругар“,
могат да заемат длъжността 8211-1026 Стругар
от НКПД, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда в процеса на трудовата си дейност;
· познава правата и задълженията си като
у част ник в т рудови я п роцес съгласно
Кодекса на труда, разбира договорните
отношения между работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и
търси помощ от тях;
· проявява чувство на отговорност при изпълнение на възложената му задача;
· осъществява ефективна комуникация с
колеги, клиенти и с прекия си ръководител.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и
металургия“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношения
та, отговорностите и задълженията на
участващите в него;
· познава основните машиност роителни
материали, разчита маркировката им, знае
приложението им;
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·

разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;
· познава и изпълнява технологии и методи
за обработване чрез рязане на конструкционни материали;
· познава носещи конструкции и възли,
изграждащи металорежещите машини;
· познава и прилага правилата за подготовка,
използване и съхраняване на инструментална екипировка;
· умее да измерва и контролира точността и
качеството на произвежданата продукция.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Стругар“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· организира рационално работното си място
за осъществяване на ефективна и безопасна
работа на струговата машина;
· управлява струговата машина, подготвя
стругарските ножове и друг вид режещи
инструменти за работа;
· контролира и оценява точността и качеството на детайла;
· изработва годна и качествена машиностроителна продукция.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Стругар“
1. Изпълнява
правилата и инструкциите за
здравословни и
безопасни условия на труд
(ЗБУТ) и опазва
околната среда
при изпълнение
на трудова дейност

1.1. Знае и прилага правилата
и инструкциите за безопасна
работа
1.2. Поддържа параметрите на
нормалната работна среда
1.3. Оказва долекарска помощ
на пострадал при инциденти и
аварии по време на работа
1.4. Обезопасява работното си
място в съответствие с изискванията на ЗБУТ
1.5. Действа съобразно правилата и процедурите за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
1.6. Ползва по предназначение
лични предпазни средства
1.7. Предотвратява замърсяване
на района и на околната среда

2. Организира
рационално и
ефективно работното място и
трудовата дейност

2.1. Избира правилния инструментариум за изпълнение на
конкретната трудова задача
2.2. Спазва ергономичните изисквания за разполагане на
инструментариума на работното
място
2.3. Съобразява правилата за
организиране на трудовата
дейност с плана за производителност
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Специфични за специалност 5211001
„Стругарство“
3. Използва подходящите машиностроителни
материали и заготовки

4. Изработва
детайли чрез
струговане по
зададен чертеж
и технология

5. Познава и изпълнява технологии за извършване на стругарски обработки

3.1. Разпознава металите по
механичните и технологичните
им свойства
3.2. Избира машиностроителните материали в зависимост
от конкретната трудова задача
3.3. Разчита правилно маркировката на материала
3.4. Познава критериите за
оценка годността на заготовките
3.5. Описва характеристиките
на различните видове заготовки
за струговане
4.1. Разчита правилно формата,
оразмеряването и изискванията
за точност и качество на детайл
в машиностроителен чертеж
4.2. Разчита условни означения
в чертежи, схеми, технологични
карти
4.3. Разчита технологична документация
4.4. Ползва информация за изработване на детайли от специализирана каталожна и справочна
литература
5.1. Описва спецификата на
видовете стругарски обработки
5.2. Подбира правилно вида на
обработката в съответствие с
поставените изисквания
5.3. Обяснява технологичните особености на обработката
на различни повърхнини чрез
струговане
5.4. Спазва технологичната последователност при изпълнение
на стругарски обработки

6. Управлява и 6.1. Обяснява устройството,
обслужва стру- действието, управлението и
гова машина
приложението на струговите
машини
6.2. Поддържа параметрите на
зададен режим на работа
6.3. Следи и поддържа нормални режещи характеристики
на стругарски ножове и други
инструменти за работа на струга
6.4. Правилно установява инструменти към струга
6.5. Стриктно спазва изискванията за правилна експлоатация
на струговата машина
6.6. Обяснява предназначението
и конструкцията на инструментална екипировка за окомплектуване на струговите машини
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7. Контролира 7.1. Определя точността на изкачеството на мервателните инструменти за
обработката
струговани повърхнини
7.2. Използва по предназначение измервателни инструменти
– калибри, шублер и микрометър, при работа
7.3. Открива причините за дефек
ти и неточности при струговане
8. Работи с основните стругови машини при
изпълнение на
рутинни стругарски обработки

8.1. Описва устройството, приложението и действието на
струговите машини
8.2. Обяснява разликите в системите за управление на различните видове стругови машини
8.3. Умее да поддържа елементите на технологичния режим
8.4. Поддържа режещи инструменти с подходящи за обработката конструкция и геометрия
8.5. Владее техники за заточване
на стругарски ножове
8.6. Полага грижи за поддържане на струга в изправност

9. Изработва де- 9.1. Обяснява закономерноститайли чрез стру- те и явленията в теорията на
говане
рязането
9.2. Спазва технологичната последователност при обработване
9.3. Произвежда годни детайли
чрез струговане съобразно параметрите за качество
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория на професията се провежда в учебни кабинети. Те са подходящо обзаведени и отговарят на утвърдените норми за площ,
обем, осветеност и други параметри на средата.
Снабдени са със: демонстрационни материали за
онагледяване на усвояваното учебно съдържание
(учебни табла за устройството, конструкцията,
действието и управлението на различните модели
стругови машини, за техниките и технологията
на стругарските обработки, макети на скоростни и подавателни кутии на струг, тренажори
за управление на стругова машина, набор от
различни конструкции стругарски ножове, измервателни и контролни инструменти), учебни
филми и компютърно обзавеждане за използване на мултимедийни продукти за триизмерна
визуализация на конструкция, кинематични и
динамични взаимодействия в струговите машини.
5.2. Учебна работилница
Практическото обучение се провежда в учебни
работилници и в действащи производствени звена
и фирми при предварително сключен договор
за тази цел.
Учебните работилници трябва да разполагат
със самостоятелни работни места, включващи
стругова машина, стругарски ножове и други
режещи инструменти, използвани на струговите
машини, измервателни инструменти, приспособ
ления за установяване на различните заготовки,
други помощни материали, инструменти и прис-
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пособления. Желателно е работните места да
са с различни стругови машини – универсални
(С8С, С11М, С11МВ, СУ582), револверни и друг
вид специализирани стругови машини за нуждите
на фирмата, заявила обучението. Обучаваният
трябва да премине практическо обучение през
всички обзаведени с различни стругови машини
работни места.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Стругар“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ по специалност „Машиностроителна
техника и технологии“ или по друга специалност
от професионални направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ от област на
висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от
2002 г.) и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
7203

НАРЕДБА № 37
от 26 август 2010 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Шлосер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
521110 „Шлосер“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 521
„Машиностроене, металообработване и металургия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 521110 „Шлосер“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалност 5211101 „Шлосерство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО) се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 521110 „Шлосер“.
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(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Шлосер“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Шлосер“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и
металургия

Наименование на професията:
521110

Шлосер

Специалност:

Степен на професионална
квалификация:

5211101 Шлосерство Първа
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Шлосер“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-
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274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално
образователно равнище за ученици е завършен
шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Шлосер“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 години, е начален етап
на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за
насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Шлосер“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация не се изисква кандидатите да
притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията „Шлосер“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация на лица с професионален опит по
тази професия може да се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите,
описани в т. 4, които лицето не притежава.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Шлосерът извършва подготовка на работното
място, машините, съоръженията и инструментите
за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В
случаите, когато е необходимо, той се консултира
с прекия си ръководител.
В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и
конфигурация, като спазва определената последователност на работа.
Шлосерът обработва ръчно или машинно
лентов, прътов, листов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини
на получаване на заготовките, изправя, изпилява,
притрива, реже, изсича, огъва, нитова, споява,
заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда),
пробива, райберова, зенкерова и зенкова отвори, нарязва резби, изпилява профили, полира
равнинни, ротационни и сферични повърхнини.
Ш лосер ът рабо т и на у н и верса л н и ме талорежещи машини и ползва различни уреди,
приспособления и инструменти. Демонтира и
монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения
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цикъл; изработва шлосерската част на калибри,
шаблони и точни измерватели уреди; измерва
и отчита размери и грапавости на повърхнини.
При изпълнението на типични рутинни дейности, свързани с ремонта на машини, уреди и
съоръжения, той разглобява, почиства, промива,
смазва, консервира, маркира, подрежда, сортира,
подготвя и монтира детайли, възли и механизми.
Шлосерът носи отговорност за:
· опазване както на собствения си живот и
здраве, така и на работещите;
· спазване правилата и инструкциите за
безопасна работа;
· използване на работно облекло, лични и
колективни предпазни средства;
· качествено изпълнение на операциите;
· вреди, причинени от разхищение и нецелесъобразно използване на материали,
инструменти и енергия;
· постигане на резултати от трудовата дейност съобразно плана на предприятието,
в което работи.
При изпълнение на трудовите дейности шлосерът трябва да:
· умее да открива, разпознава и запомня
обекти;
· проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи;
· умее да работи в екип;
· се приспособява към конкретните производствени условия;
· проявява съобразителност при изпълнение
на различни трудови задачи.
Професията дава възможност за работа в
малки, средни и големи фирми.
Част от дейностите шлосерът може да извършва на открито и при неблагоприятни климатични условия.
Работното време е стандартно или ненормирано, възможна е работа и в почивните дни – при
ремонт, производствена авария и др.
В своята професионална дейност шлосерът
използва следните предмети и средства на труда:
· техническа документация, каталози, справочници, правилници, стандарти и др. на
хартиен или електронен носител;
· основни, помощни и спомагателни машиностроителни и немашиностроителни
мат ериа ли: мета ли – черни и ц вет ни,
неметали – пластмаси, дърво, абразивни
материали, смазващи и охлаждащи течности и др.;
· основни металорежещи машини, съоръжения и принадлежности към тях, уреди и
приспособления – универсални стругове,
фрези, бормашини, стъргателни машини
и др., пробивни машини, преси, шмиргелови апарати, механични и хидравлични
ножовки, патронници, шлосерски маси,
оборудвани със стиски, приспособления за
разчертаване, приспособления за огъване;
· инструменти, шаблони – свредла, метчици,
флашки, зенкери, райбери, пили, чукове,
отвертки, ключове, въртоци, клещи, цент
ри, четки, чертилки, ножици, ножовки,
секачи и др.;
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· измервателна и контролна апаратура – ролетка, шублер, линия, резбомер, луфтомер,
микрометър, ъгломер, калибри, трасажни
маси, плоскопаралелни краищни мерки
и др.;
· лични и колективни предпазни средства,
работно облекло, съобразено с изпълняваните дейности.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите квалификация по професията
„Шлосер“ – първа степен на професионална
квалификация, които отговарят на изискванията
за входящо образователно равнище, определени
в ЗПОО, могат да продължат обучението си за
придобиване на:
· първа степен на професионална квалификация по професиите „Стругар“, „Заварчик“
или по друга професия от професионалното
направление, като част от задължителната
професионална подготовка, обща за тези
професии, се зачита;
· втора степен на професионална квалификация по професиите „Машинен монтьор“, „Машинен оператор“ или по друга
професия, като част от задължителната
професионална подготовка, обща за тези
професии, се зачита;
· трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен техник“
или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка,
обща за тези професии, се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г. на министъра на труда и социалната политика, Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г. и Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика,
лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Шлосер“,
могат да заемат длъжностите от НКПД: 7214-2002
Занитвач, 7214-2007 Монтажник, метални конструкции, 7214-2008 Подготвител, метални конструкции, 7222-3001 Инструменталчик, 7224-1007
Точилар, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти,
7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти,
7224-2010 Шлифовчик, метал, 7224-1011 Шмиргелист, 8211-2011 Машинен оператор, производство на инструменти, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
Обучаваният по професията „Шлосер“ може
да се яви на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване в съответствие с Наредба
№ 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване
и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
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3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда;
· ползва лични и колективни средства за
защита;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно трудовото законодателство, разбира договорните
отношения между работодател и работник,
познава йерархическите взаимоотношения
между длъжностните лица във фирмата;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и
металургия“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· разчита техническа документация – чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи
на общия вид, технологични карти;
· познава и описва физическите, химическите, механичните и технологичните свойства
на машиностроителните материали;
· посочва видовете машиностроителни материали;
· подбира и работи с черни метали, цветни метали и техните сплави, пластмаси,
абразивни и всичк и дру ги материали,
употребявани в машиностроенето.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Шлосер“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· организира правилно работното си място
и спазва установената трудова и технологична дисциплина;
· участва активно при изпълнение на задач и т е под р ъководс т во т о на п рек и я
ръководител и търси помощ от него или
членовете на екипа;
· съдейства на членовете на екипа в производствения процес;
· прилага технологиите за изпълнение на
шлосерските операции;
· избира инструменти и приспособления в
съответствие с възложената работа;
· оперира с ръчни, механични и електромеханични инструменти;
· работи с различни металорежещи машини;
· изпълнява самостоятелно разнообразни
шлосерски операции;
· заточва несложни режещи инструменти;
· изработва изделие с неголяма сложност;
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познава предназначението и функциите
на машинните елементи и ги прилага в
конкретни ситуации;
разглобява, прилага начините за профилактика и възстановяване и сглобява изделия;
подбира и използва по предназначение
видовете измервателни и контролни инструменти;
измерва и отчита размери и грапавости
на повърхнини;
контролира точността на изработеното
изделие.
Резултати от ученето

Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Шлосер“
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия
на труд

1.1. Знае и прилага правилата
за здравословни и безопасни
условия на труд
1.2. Опазва живота и здравето –
своето и на хората около себе си
1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти,
съоръжения и машини
1.4. Работи безопасно с технологичното оборудване и измервателните инструменти
1.5. Поддържа хигиена на работното място и на технологичното
оборудване в съответствие със
санитарно-хигиенните изисквания
1.6. Ползва лични предпазни
средства и специална работна
екипировка
1.7. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените
за целта места при спазване на
изискванията за опазване на
околната среда
1.8. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат
по време на работа
1.9. При необходимост оказва
помощ на пострадал при аварии
и инциденти на работното място

2. Работи с тех- 2.1. Разчита чертежи, схеми,
ническа доку- скици и извлича информацията,
ментация
която му е необходима
2.2. Ползва стандарти, нормативни документи, справочници,
инструкции и други информационни източници
2.3. Използва специализирани
електронни каталози и източници
2.4. Попълва заявки за инструменти и спомагателни материали
2.5. Води необходимата отчетна
документация в съответствие с
изискванията
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3. Обработва
метални и неметални материали

3.1. Разпознава основните машиностроителни, немашиностроителни и спомагателни
материали
3.2. Описва свойствата на металите
3.3. Посочва черни, цветни метали и сплави за изработване
на изделие
3.4. Описва състава и свойствата
на пластмасите
3.5. Описва състава и свойствата
на абразивните материали
3.6. Прави избор на смазващи
и охлаждащи течности
3.7. Разпознава обозначенията
на материалите съгласно българските, международните и ИСО
стандартите

4. Изпълнява 4.1. Познава видовете ръчни
ръчни операции инструменти и приспособления
и предназначението им
4.2. Посочва последователността
на работа при изработване на
изделие с помощта на ръчни
инструменти
4.3. Избира ръчни, механични и
електромеханични инструменти
в зависимост от конкретната
трудова задача
4.4. Подготвя различни видове
заготовки за изработване на
изделие
4.5. Обработва различни по вид,
форма и начин на получаване
материали и заготовки
4.6. Подбира подходящи измервателни инструменти, калибри,
шаблони, еталони и др.
4.7. Измерва, отчита и сравнява
размери, допуски, отклонения
от форма и разположение и
грапавост съгласно техническата
документация
4.8. Контролира точността на
изделието съобразно действащите стандарти
4.9. Демонтира инструменти
за заточване, ремонт, текущ
контрол и обслужване на производствен цикъл
4.10. Изработва шлосерската
част на калибри, шаблони, точни
измерватели уреди и различни
инструменти и приспособления
4.11. Монтира годни за експлоатация инструменти, уреди и
приспособления

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

1

2

5. Работи с
универсални
металорежещи
машини

5.1. Познава видовете и предназначението на универсални
стругове, фрези, бормашини,
стъргателни машини и приспособленията към тях
5.2. Посочва последователността
на работа при изработване на
изделие
5.3. Избира основните машини
за работа
5.4. Прави избор на инструменти,
уреди и приспособления
5.5. Подготвя заготовки за изработване на изделие
5.6. Обработва различни по вид,
форма и начин на получаване
материали и заготовки
5.7. Прави избор на измервателни инструменти, калибри,
шаблони, еталони и др.
5.8. Измерва, отчита и сравнява
размери, допуски, отклонения
от форма и разположение и
грапавост съгласно техническата
документация.
5.9. Контролира точността на
изделието съобразно действащите стандарти

6. Извършва
ремонт и възстановяване на
инструменти,
приспособления и машини

6.1. Открива повреден или износен елемент на изделие
6.2. Разглобява изделието в технологичен порядък
6.3. Почиства, промива и подготвя изделието за ремонт или
възстановяване
6.4. Ремонтира изделието до
степен на способност
6.5. Маркира, консервира, подрежда и сортира отремонтиран
детайл, възел, механизъм
6.6. Прави избор на инструменти, уреди и приспособления за
монтаж и настройване
6.7. Подготвя за монтаж отремонтиран детайл, възел, механизъм
6.8. Сглобява изделието в технологичен порядък
6.9. Прави проверка на експлоатационната годност на изделието след ремонта
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5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по практика – в учебни работилници
или базови предприятия, при предварително
сключени договори.
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване: учебни маси и столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи
маркери), платно за прожектиране, флипчарт
(с подходящи маркери), мултимедийни и други
средства за обучение и дидактическа техника.
Док у ментаци я: тех ническа док у ментаци я
(чертежи, схеми, технологични карти), справочници, компютърни и специализирани издания,
актуална информация от интернет, инструкции
по безопасна работа.
Учебни помагала: демонстрационни макети
и модели, реални образци, онагледяващи табла,
видеофилми, програмни продукти.
5.2. Учебна работилница
Учебните работилници трябва да бъдат обзаведени с маси, шкафове, дъска за писане, машини,
съоръжения, уреди, апарати, инструменти за
разглобяване и сглобяване, за измерване и контрол, учебно-технически средства, дидактически
и други материали.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и ергономичните, естетическите
и функционалните изисквания за организация
на работно място.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Шлосер“ се извършва от лица с образователноквалификационна степен „магистър“, „бакалавър“
по специалност „Машиностроителна техника
и технологии“ или по друга специалност от
професионални направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ от област на
висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от
2002 г.) и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
7204
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-129
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Добрич,
Решение № 35-24 по протокол от 22.07.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованието – Добрич, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, поради трайна тенденция към недостатъчна
посещаемост на ученици за сформиране на групи
съгласно нормативните изисквания, липса на
финансови средства за издръжка и преминаване
на извънучилищните дейности на обслужващото
звено към училищата, от които са учениците,
закривам Центъра за ученическо, техническо и
научно творчество – Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Добрич.
3. Учениците от Цент ъра за у ченическо,
техническо и научно творчество – Добрич, да
бъдат пренасочени към извънкласните дейности
в училищата, от които са.
4. Задължителната документация на Центъра
за ученическо, техническо и научно творчество – Добрич, да се съхранява в отдел „Образование
и култура“ в община Добрич.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, от които са учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
7216

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ЗАПОВЕД № ЗАМ-409
от 25 август 2010 г.
На основание чл. 66а от Закона за митниците
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 и 12 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, Заповед
№ ЗМФ-1441 от 09.11.2009 г. и Заповед № ЗМФ1558 от 30.11.2009 г. на министъра на финансите
отменям Заповед № 41 от 11.02.2002 г. (обн., ДВ,
бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2003 г.,
бр. 47 от 2004 г.; доп., бр. 73 от 2005 г.), издадена
от директора на Агенция „Митници“.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор: В. Танов
7217

25. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.08.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5702757
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2440388
Инвестиции в ценни книжа
16254885
Всичко активи:
24398030
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7944806
Задължения към банки
5161764
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5504873
Задължения към други депозанти
564417
Депозит на управление „Банково“
5222170
Всичко пасиви:
24398030
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
В. Пауновска
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.08.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35283
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1518803
Дълготрайни материални и
нематериални активи
197015
Други активи
8268
Депозит в управление „Емисионно“
5222170
Всичко активи:
6981539
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2833373
Други пасиви
10365
Всичко задължения:
2843738
Основен капитал
20000
Резерви
3902068
Неразпределена печалба
215733
Всичко собствен капитал:
4137801
Всичко пасиви:
6981539
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
В. Пауновска
7254
157. – Камарата на инженерите в инвестици
онното проектиране на основание чл. 6, т. 1 от
Закона за камарите на архитектите и инженерите
в инвестиционното проектиране обнародва:
Регистър на инженерите, упражняващи техни
чески контрол, към 31.07.2010 г.
(Продължение от бр. 70)
Част „Конструктивна“ на инвестиционните
проекти
№
по
ред
1

Име, презиме, фамилия

2

№ по
регистър
на ТК
3

1

Аврам Цветанов Аврамов

0217

2

Александър Ангелов Игнатов

0371
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3

3

Александър Василев Трайков

0607

48

Атанас Илиев Банев

0585

4

Александър Иванов Николов

0859

49

Атанас Крумов Цветков

0727

5

Александър Любомиров Петров

0370

50

Атанас Савов Маргаритов

0953

6

Александър Миланов Стойчев

0268

51

Атанаска Недкова Ганчева

0459

7

Александър Панайотов Кехайов

0503

52

Атанаска Панайотова Михайлова

0251

8

Александър Петров Джангозов

0560

53

Атанаска Петкова Димитрова

0467

9

Александър Петров Мичев

0161

54

Бинка Георгиева Дечева

0988

10

Александър Стоянов Тричков

0054

55

Бистра Георгиева Драгнева

0382

11

Ана Стефанова Маджарова

0181

56

Бистра Димитрова Караколева

0986

12

Ана Стоянова Стоилова

0515

57

Анастасия Иванова Лучева

0068

Бистра Драганова ЧолаковаЗюмбюлска

0333

13
14

Анатоли Тодоров Стоянов

0596

58

0483

15

Ангел Владиславов Славов

0352

Бистра Стефанова ЦветковаАнгелова

16

Ангел Димитров Бонев

0358

59

Богдан Иванов Сапунджиев

0631

17

Ангел Димитров Стоилов

0008

60

Божана Георгиева Алтънова

0043

18

Ангел Милоров Григоров

1207

61

Божидар Вергилов Младенов

0424

19

Ангелина Иванова Събева

0203

62

Божидар Димитров Лиловски

0966

20

Ангелина Христова Стоянова

0877

63

Божидар Динков Давидов

0329

21

Андрей Галилеев Марков

0567

64

Божидар Костадинов Лесновски

0502

22

Андрей Георгиев Спасов

0249

65

Бойчо Петков Ботев

0916

23

Андрей Панков Стефанов

0046

66

Бончо Филипов Бончев

0913

24

Андрей Петров Тасев

0768

67

Боню Иванов Бонев

0055

25

Андрей Стефанов Андреев

0874

68

Борислав Бориславов Хъшовски

0989

26

Андрей Страхилов Герасимов

0432

69

Борислав Иванов Младенов

1206

27

Андриян Стоянов Консулов

0830

70

Борислав Николов Ботев

0085

28

Анелия Петкова Гапова

0927

71

Борислав Павлов Патев

0426

29

Анелия Цонкова Петрова

0150

72

Борислав Теофилов Борисов

0952

30

Анета Иванова Чакалова

0684

73

Борислав Христов Кръстев

0687

31

Анита Димитрова Йончева

0792

74

Боряна Дикова Макавеева

0142

32

Анка Пенева Тодорова

0089

75

Боряна Йорданова Иванова

0082

33

Антоанета Мирчева Кочева

0274

76

Боряна Любомирова Сафронова

0983

34

Антон Георгиев Хайдушки

0575

77

Боян Георгиев Граматиков

0793

35

Антон Кирилов Стоянов

0605

78

Боян Костадинов Тодоров

0315

36

Антон Петров Малеев

0421

79

Боян Любенов Хаджимитов

0827

80

Братан Русев Гинев

0893

37

Антон Тодоров Атов

0448

81

Валентин Василев Тунев

0956

38

Артин Мелик Мамиян

0101

82

Валентин Григоров Ангелов

0025

39

Асен Александров Алексиев

0995

83

Валентин Николов Чобанов

0871

40

Асен Благоев Ангелов

0808

84

Валентина Иванова Куртева

0544

41

Асен Николов Йорданов

0681

85

Валентина Стоянова Стоянова

0133

42

Атанас Илиев Мушев

0189

86

Валентина Страхилова Ковачева

0340

43

Атанас Андонов Георгиев

0434

87

Валентина Тодорова Дикова

0149

44

Атанас Върбанов Атанасов

0314

88

Валери Лазаров Георгиев

0335

45

Атанас Георгиев Божанин

0964

89

Валерия Йотова Петрова

0182

46

Атанас Драганов Панджаров

0552

90

Валерия Найчова Бисерова

0570

47

Атанас Иванов Ангелов

0026

91

Валя Иванова Иванoва-Бачева

0134
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92

Ванина Атанасова Карапетрова

0151

135 Виолета Радева Терзиева

0566

93

Ванко Киряков Пашов

0972

136 Виолетка Стоянова Димова

0781

94

Ваньо Андонов Бужев

0199

137 Вихра Ташова Карапетрова

0691
0767

95

Ванюшка Милова Ангелова

0218

138 Вихрена Атанасова Гърдева

96

Васил Борисов Йорданов

0920

139 Владимир Борисов Тодоров

0651

97

Васил Георгиев Георгиев

0743

140 Владимир Георгиев Владев

0603
0397

98

Васил Георгиев Митев

0441

141 Владимир Иванов Василев

99

Васил Георгиев Шопов

0959

142 Владимир Павлов Цолов

0731

100 Васил Димитров Влахов

0296

143 Вълко Иванов Костов

0755

101 Васил Крумов Гергинов

0902

144 Вълко Каменов Вълков

0529

102 Васил Младенов Цветков

1200

145 Върбан Ангелов Върбанов

0422

103 Васил Николов Кърджиев

0845

146 Вътка Иванова Тодорова

0556

104 Васил Петров Димитров

0305

147 Галена Николова Горанова

0031

105 Василий Михайлович Качанюк

0864

148 Галена Пенчева Манова

0741

106 Василка Костадинова Райкова

0069

149 Галина Желязкова Косева

0499

107 Василка Петрова Найденова

0595

150 Галина Йорданова Сиромахова

0057

108 Василка Ташева Зидарова

0169

151 Галина Костадинова Петрова

0511

109 Велина Александрова Тодорова

0970

152 Галина Стоянова Жекова

0106

110 Велислава Минчева Тишинова

0125

153 Генка Тодорова Хаджиева

0650

111 Величка Костова СтайковаКоларова

0376

154 Георги Христов Стоилов

0551

155 Георги Аврамов Петров

0049

112 Величка Траянова Точева

0273

156 Георги Александров Геров

0701

113 Венда Георгиева Хаджигеоргиева

0276

157 Георги Атанасов Аргиров

0746

114 Венцеслав Георгиев Иванов

0413

158 Георги Борисов Алексиев

0957

115 Венцислав Георгиев Ирманов

0625

159 Георги Борисов Куцаров

0058

116 Весела Георгиева Михайлова

0898

160 Георги Владимиров Алексиев

0485

117 Весела Григорова Гутева

0230

161 Георги Димитров Ахрянов

0554

118 Весела Димитрова Русафова

0591

162 Георги Димитров Харалампиев

0532

119 Весела Колева Смилова

0505

163 Георги Димитров Чернев

0847

120 Веселин Валентинов Люцканов

0620

164 Георги Добрев Германов

0588

121 Веселин Георгиев Григоров

0070

165 Георги Дянков Георгиев

0331

122 Веселин Емилов Миланов

0931

166 Георги Иванов Върбанов

0760

123 Веселин Николов Куцаров

0110

167 Георги Иванов Цукев

0984

124 Веселин Тодоров Живков

0263

168 Георги Ивилов Бакърджиев

0415

125 Веселина Николаева НиколоваСидики

1204

169 Георги Йорданов Георгиев

0264

170 Георги Йорданов Кордов

0003

126 Веселина Петрова Радионова

0637

171 Георги Йорданов Попов

0383

127 Веселина Стефанова Димитровa

0034

172 Георги Колев Бакалов

0289

128 Веселина Томова Сарийска

0127

173 Георги Колев Колев

0014

129 Веселинка Маринова Динева

0351

174 Георги Костадинов Илов

0695

130 Веселка Данкова Джангозова

0559

175 Георги Костадинов Николов

0787

131 Веска Господинова Костадинова

0484

176 Георги Кръстев Драганов

0494

132 Веска Димова Узунова-Кирова

0458

177 Георги Маломиров Христов

0275

133 Виктория Петкова Георгиева

0140

178 Георги Миланов Георгиев

0562

134 Виолета Николова КацароваЧипева

0501

179 Георги Милушев Василев

0865

180 Георги Минков Балевски

0355
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181 Георги Михайлов Колчаков

0634

226 Димитър Вътев Станев

0606

182 Георги Николов Атанасов

0557

227 Димитър Генчев Димов

0646

183 Георги Николов Велев

0281

228 Димитър Георгиев Димитров

0227

184 Георги Николов Димитров

0252

229 Димитър Господинов Мерджанов

0750

185 Георги Николов Желязков

0084

230 Димитър Дечков Стефанов

0771

186 Георги Николов Хранов

0491

231 Димитър Димитров Джоджев

0708

187 Георги Пасков Ташков

0060

232 Димитър Добрев Димитров

0856

188 Георги Петров Калчев

0664

233 Димитър Иванов Панов

0911

189 Георги Петров Цвятков

0423

234 Димитър Йорданов Господинов

0788

190 Георги Симеонов Симеонов

0411

235 Димитър Йорданов Куманов

0960

191 Георги Славев Терзийски

0854

236 Димитър Йорданов Русев

0304

192 Георги Станоев Димитров

0697

237 Димитър Колев Колев

0072

193 Георги Стилиянов Георгиев

0872

194 Георги Хараламбиев Линков

0337

238 Димитър Костов Делчев

0739

195 Георги Янков Мишев

0497

239 Димитър Милков Начев

0020

196 Гергана Николова Велева

0390

240 Димитър Михайлов Гълъбов

0621

197 Гинка Костадинова Добрева

0468

241 Димитър Пандов Клянев

0510

198 Гинка Николова Василева

0109

242 Димитър Симеонов Димитров

0610

199 Господин Иванов Господинов

0047

243 Димитър Тодоров Велинов

0939

200 Гочо Стойнов Гочев

0135

244 Димитър Трифонов Хаджийски

0380

201 Григор Делчев Григоров

0223

245 Димитър Христов Йорданов

0428

202 Григор Неранзов Паскалев

0949

246 Димитър Цветков Балов

0773

203 Данаил Георгиев Златарев

0663

247 Димо Димитров Коджабашев

0543

204 Даниела Николова НиколоваНенова

0071

248 Димо Тонев Тонев

0780

249 Димчо Стоянов Ненчев

0193

250 Динка Вълчева ХристоваЛозанова

0690

251 Дичо Добрев Дичев

0291

252 Дичо Стоянов Хасъмов

0586

253 Диян Христов Димитров

0316

254 Дияна Антонова Караколева

0703

255 Дияна Николова Братанова

0460

256 Дияна Славова Миладинова

0102

257 Добри Гроздев Георгиев

0756

258 Добринка Георгиева ИвановаМонова

0934

259 Добринка Димитрова Дичева

0292

260 Добромир Енчев Динев

0961

205 Даниела Стоичкова Коева

0298

206 Данка Иванова Лапова

0943

207 Данка Ненчева Русева

0844

208 Данка Якимова Панкова

0884

209 Дарина Димитрова Чолакова

0195

210 Дарина Мартинова Янева

0915

211 Дарина Петкова Русева

0088

212 Денка Косева Косева

0271

213 Дешка Антонова Станишева

0500

214 Диана Димитрова Полимирова

0265

215 Диана Миткова Мирчева

0614

216 Диана Тодорова Манова

0950

217 Дико Борисов Диков

0954

261 Донка Йолова Бояджиева

0345

218 Димитрина Йовкова Капкова

0542

262 Донка Пенчева Петкова

0971

219 Димитринка Григорова Видрова

0643

263 Драган Николов Драганов

0177

220 Димитър Асенов Линов

0568

264 Драгомир Георгиев Драгоев

1038

221 Димитър Атанасов Ковачев

0381

265 Дукена Георгиева Клинчева

0941

222 Димитър Борисов Димитров

0363

266 Душко Янев Опърлаков

0007

223 Димитър Василев Даков

0219

267 Евгени Генов Тотев

1205

224 Димитър Велинов Евтимов

0545

268 Евгени Стоилов Лазаров

0266

225 Димитър Веселинов Имаретски

0130

269 Евгений Милчев Милчев

0962

С Т Р.
1

68

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 71
2

3

270 Евгений Николов Витанов

0578

313 Захари Господинов Господинов

0489

271 Евгений Николов Николов

0784

314 Здравка Влайкова Аначкова

0330

272 Екатерина Стоянова Танева

0879

315 Здравка Тодорова Миткова

0362

273 Екатерина Тодорова Петкова

0209

316 Здравка Тодорова Стоева

0947

274 Елена Ангелова МалковскаИлиева

0782

317 Здравко Бонев Петков

0806

318 Здравко Георгиев Ранделов

0300

275 Елена Асенова Милева

0735

0113

276 Елена Борисова Савова

0990

319 Зина Грозданова ИвановаГлосова

277 Елена Ганева ДемиреваМилушева

0778

320 Зорка Кирилова Кръстева

0478

321 Зоя Иванова Димитрова

0480

278 Елена Димитрова Марангозова

0260

322 Зоя Кирилова Димитрова

0929

279 Елена Ерменчова Иванова

0976

323 Зоя Янева Георгиева

0282

280 Елена Ивайлова Сакъзова

0367

324 Ивайло Вълчев Терзиев

0565

281 Елена Иванова Драганова

0042

325 Ивайло Драганов Драганов

0040

282 Елена Иванова Пенчева

0553

326 Иван Панайотов Златев

0183

283 Елена Михайлова Калоянова

0930

327 Иван Александров Георгиев

0338

284 Елеонора Ангелова Заркова

0853

328 Иван Александров Иванов

0293

285 Ели Илиева Георгиева

0359

329 Иван Асенов Бешевлиев

0766

286 Елка Димитрова Лозанчева

0508

330 Иван Атанасов Чанков

0299

287 Емануела Дамянова Баджова

0343

331 Иван Атанасов Терзиев

0236

288 Емил Божидаров Кожухаров

0996

332 Иван Богданов Иванов

0895

289 Емил Колев Енев

0910

333 Иван Вангелов Марчоков

0447

290 Емил Любенов Крумов

0005

334 Иван Георгиев Панов

0398

291 Емил Михайлов Бакърджиев

0294

335 Иван Георгиев Петков

0860

292 Емил Михайлов Бойчев

0384

336 Иван Георгиев Стоянов

0166

293 Емил Русев Бъчваров

0006

337 Иван Георгиев Щерев

0311

294 Емил Тодоров Динев

0279

338 Иван Димитров Тодоров

0033

295 Емилия Георгиева Стоянова

0283

339 Иван Димитров Толев

0482

296 Емилия Милкова Бакова

0143

340 Иван Йорданов Иванов

0225

297 Емилия Печева Тодорова

0153

341 Иван Кирилов Ганчев

0461

298 Емилия Стоянова Чорлева

0719

342 Иван Младенов Кръстев

0430

299 Емилиян Анастасов Енев

0012

343 Иван Несторов Димитров

0672

300 Жак Леонов Самуилов

0023

344 Иван Пенчев Иванов

0817

301 Жана Панайотова Колева

0024

345 Иван Петров Неделчев

0285

302 Жана Фотиева Пеева

0436

346 Иван Петров Пецински

0469

303 Жанета Стефанова Славова

0211

347 Иван Стефанов Ботев

0392

304 Жечко Панайотов Панайотов

0492

348 Иван Стоянов Миладинов

0440

305 Живка Василева Миланова

0951

349 Иван Тодоров Георгиев

0168

306 Живка Димитрова МитеваМиланова

0985

350 Иван Тодоров Маноилов

0881

351 Иван Христов Гешанов

0216

307 Живко Атанасов Драголов

0198

352 Иван Цанев Цанев

0073

308 Живко Златев Златев

0973

353 Иванка Атанасова Апостолова

0541

309 Живко Иванов Николов

0805

354 Иванка Василева Пенчева

0907

310 Жулиета Георгиева Кацарска

0600

355 Иванка Делчева Тодорова

0406

311 Жулиета Симеонова Владимирова

0775

356 Иванка Иванова Григорова

0074

312 Занко Асенов Димитров

0688

357 Иванка Кирилова Горанчева

0119
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358 Иванка Методиева Баръмова

0124

400 Катя Делчева Димова

0095

359 Иванка Недева Иванова

0075

401 Катя Славева Сотирова

0096

360 Иванка Пенкова Минкова

0205

402 Катя Христова Матеева

0344

361 Иванка Петрова Петрова

0834

403 Кирил Борисов Кашев

0157

362 Иванка Радева Желева

0583

404 Кирил Крумов Петров

0680

363 Иванка Стефанова Аврамова

0076

405 Кирил Михайлов Георгиев

0444

364 Иванка Христова Димова

0317

406 Кирил Стоянов Видолов

0831

365 Иванка Христова Пейковска

0037

407 Кирил Стоянов Михайлов

0400

366 Илиана Христова ИвановаЗлатарска

0262

408 Клавдия Димитрова Вангелова

0852

367 Илия Георгиев Игнатиев

0160

409 Кольо Димитров Карамуков

0509

368 Илия Георгиев Кафелов

0287

410 Кольо Тодоров Атанасов

0107

369 Илия Калчев Найденов

0141

411 Комня Митева Вецигян

0280

370 Илия Митев Илиев

0487

412 Константин Владимиров Барзов

0523

371 Илия Тотев Илиев

0086

413 Константин Николов Костадинов

0253

372 Илияна Борисова Бакърджиева

0295

414 Константин Павлов Русев

0414

373 Ина Георгиева Пенкова

0883

415 Константин Проданов Димитров

0001

374 Ирен Георгиева Дабижева

0654

416 Константин Тодоров Сукнаров

0234

375 Ирина Кирилова Петкова

0053

417 Константин Цанев Косев

0537

376 Ирина Стоянова Бозовайска

0590

418 Косенка Александрова
Цигаровска

0404

377 Йовчо Трифонов Трифонов

0921

419 Костадин Иванов Найденов

0548

378 Йонита Стефанова Харбова

0904

420 Костадин Христев Топуров

0409

379 Йонко Михайлов Пенев

0341

421 Костадинка Енчева Алтънова

0863

380 Йордан Димитров Панев

0479

422 Красимир Григоров Николов

0170

381 Йордан Иванов Милев

0608

423 Красимир Костов Михайлов

0186

382 Йордан Иванов Тошков

0655

424 Красимир Асенов Малинов

0796

383 Йордан Маринов Димитров

0918

425 Красимир Атанасов Бъчваров

0728

384 Йордан Стойнов Петров

0443

426 Красимир Димитров Гостиловски

0594

385 Йордан Христов Йорданов

0450

427 Красимир Иванов Лозанчев

0948

386 Йорданка Борисова МихайловаЖекова

0613

428 Красимир Колев Дончев

0374

387 Йорданка Владимирова
Първанова

0221

429 Красимир Петров Марков

0002

430 Красимир Рачев Радев

0815

388 Йорданка Иванова КараивановаХристова

0145

431 Красимир Христов Рашков

0928

432 Красимира Вълчева Димова

0318

389 Йорданка Михова Георгиева

0093

0036

390 Йорданка Стоянова Чамур
джиева-Добрева

0051

433 Красимира Димитрова Костадинова
434 Красимира Иванова Русева

0785

391 Йорданка Тодорова Попова

0705

435 Кристиян Димитров Стоилов

0619

392 Калина Вълкова Бъндева

0999

436 Кръстинка Петрова Дечева

0254

393 Калинка Иванова Ангелова

0241

437 Кръсто Янев Маркулев

0627

394 Калинка Христова Василева

0192

438 Кубер Николов Найденов

0791

395 Камелия Иванова Михайлова

0876

439 Кънчо Стойков Паскалев

0535

396 Камен Павлов Гоцев

0593

440 Лидия Георгиева Атанасова

0772

397 Камен Славчов Костов

0449

441 Лидия Константинова Петрова

0369

398 Капка Любчова Панчева

0839

442 Лидия Трайкова Нинова

0611

399 Катя Вълчевa Мантарова

0454

443 Лилия Георгиева Тимева

0919
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444 Лилия Иванова ВълкановаХристова

0829

445 Лилия Кръстева Попова

0375

446 Лилия Любомирова Димитрова

0869

447 Лилия Николова Димитрова

0098

448 Лилян Спасов Кацаров

0202

449 Лиляна Ангелова Енчева

0063

450 Лиляна Велчева Райнова

0737

451 Лиляна Николова Иванова

0116

452 Лиляна Сотирова Иванова

0270

453 Лиляна Христова Каменова

0716

454 Лина Георгиева Калчева

0377

455 Лина Минчева Минева-Николова

0519

456 Лина Петрова Грънчарова

0779

457 Лучка Петрова Танева

0029

458 Лъчезар Димов Ташев

0456

459 Люба Стефанова Вангелова

0977

460 Люба Томова Русинова

0720

461 Любен Георгиев Илиев

0361

462 Любен Йорданов Маринов

0602

463 Любен Младенов Христов

0258

464 Любка Матева Александрова

0185

465 Любка Николова Илчева

0498

466 Любов Петровна Недева

0179

467 Любомил Илиев Драганов

0139

468 Любомир Асенов Захариев

0255

469 Любомир Горанов Железов

0470

470 Любомир Иванов Янакиев

0027

471 Любомир Любомиров Дончев

0435

472 Любомир Тодоров Христов

0636

473 Любомир Тотков Колев
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487 Мариана Станчева Хинова

0471

488 Мариана Цветанова Колова

0587

489 Марин Гергов Маринов

0638

490 Марин Йорданов Йорданов

0222

491 Марин Костов Костов

0836

492 Марина Дончева Трайкова

0004

493 Марина Христова Дойчева

0908

494 Маринела Георгиева Янева

1201

495 Мария Атанасова Граматикова

0092

496 Мария Борисова Найденова

0477

497 Мария Борисова Николова

0215

498 Мария Варадинова Тасева

0649

499 Мария Викторова Кирилова

0103

500 Мария Димитрова Ангелова

0144

501 Мария Димитрова Сабрутева

0297

502 Мария Димитрова Табашка

0327

503 Мария Иванова Иванова

0917

504 Мария Илева Богданова

0975

505 Мария Костадинова Хаджиилиева

0659

506 Мария Костова Куртева-Оханян

0935

507 Мария Любомирова Футекова

0162

508 Мария Неделчева Чанкова

0388

509 Мария Недялкова Коцева

0648

510 Мария Петрова Топалска

0148

511 Мария Христова Перифанова

0239

512 Марияна Банкова Димитрова

0978

513 Марияна Георгиева Петрова

0462

514 Марияна Янкова Димитрова

0885

515 Мартин Константинов Костов

0833

0126

516 Марушка Атанасова КаринковаБобекова

0010

474 Любомир Трифонов Денев

0693

517 Марчо Иванов Минев

0789

475 Людмил Цветанов Ангелов

0997

518 Мая Димитрова Пекова

0550

476 Люмена Василева Янкова

0711

519 Мая Кирилова Стоянова

0938

477 Магда Атанасова Йорданова

0892

520 Мелине Пениамин Дъртадян

0307

478 Манол Иванов Недялков

0021

521 Методи Петров Недялков

0840

479 Маньо Тодоров Манев

0647

522 Методи Станимиров Велинов

0518

480 Маргарита Гаврилова Паскалева

0722

523 Мила Костадинова Толева

0776

481 Маргарита Димитрова Петева

0540

524 Милен Александров Горанов

0176

482 Маргарита Запрянова Пишманова-Гегова

0476

525 Милен Михайлов Еврев

0903

483 Маргарита Константинова Върбанова

0506

526 Милена Цветанова Велева

0992

527 Милко Найденов Найденов

0200

484 Маргарита Николова Дросева

0998

528 Милчо Велчев Трендафилов

0137

485 Маргарита Спасова БлагоеваТимова

0504

529 Милчо Димитров Решков

0622

530 Милчо Методиев Наков

0399

531 Мильо Христов Стоянов

0472

486 Маргарита Янкова Йорданова

0319
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532 Мими Георгиева Славова

0958

576 Никола Котов Гайдаров

0530

533 Мими Николаева Геубе

0740

577 Никола Николов Горанов

0032

534 Мина Георгиев Попов

0584

578 Никола Христов Добрев

0451

535 Минка Христева Пулева-Маркова

0342

579 Николай Александров Веремеев

0244

536 Минчо Ангелов Ангелов

0889

580 Николай Върбанов Николов

0009

537 Мирослав Боянов Лилов

0967

581 Николай Георгиев Георгиев

0419

538 Мирослав Георгиев Тодоров

0396

582 Николай Георгиев Инджев

0706

539 Мирослав Стефанов Стефанов

0914

583 Николай Георгиев Ковачев

0339

540 Митко Георгиев Димитров

0765

584 Николай Гергов Вутов

0463

541 Михаил Борисов Божинов

0533

585 Николай Емилов Златанов

0742

542 Михаил Борисов Михайлов

0473

586 Николай Иванов Даулов

0811

543 Михаил Бруно Брозиг

0129

587 Николай Иванов Иванов

0867

544 Михаил Захариев Иванчев

0979

588 Николай Кирилов Арнаудов

0640

545 Михаил Иванов Копривчин

0233

589 Николай Кирилов Чуканов

0870

546 Михаил Иванов Цанков

0412

590 Николай Любомиров Дерелиев

0128

547 Михаил Николов Караколев

0564

591 Николай Митев Василев

0626

548 Михаил Тодоров Михайлов

0685

592 Николай Младенов Стоичков

0926

549 Михаил Филипов Новоселски

0699

593 Николай Найденов Рангелов

0715

550 Михел Маринов Иванчев

0437

594 Николай Пенчев Косев

0726

551 Младен Иванов Младенов

0326

595 Николай Петков Янев

0464

552 Младен Ненчев Ненов

0389

596 Николай Рафаилов Жечев

0668

553 Надежда Христова Манчина

0184

597 Николай Теофилов Сачков

0736

554 Надежда Александрова Архипенко

0167

598 Николай Тодоров Големанов

0525

599 Николай Тодоров Рачински

0579

555 Надежда Александрова Кръстева

0372

600 Николина Нейчева Манолова

0368

556 Надежда Йорданова Евгениева

0323

0455

557 Надежда Стефанова Димитрова

0246

601 Николинка Атанасова
Панайотова

558 Надка Дамянова Стоилова

0678

602 Нина Благоева Петкова

0748

559 Найден Иванов Иванов

0700

603 Нина Костадинова Китанова

0599

560 Найденка Димитрова Нейкова

0348

604 Нина Тодорова Киркова-Хаджо

0015

561 Наско Христов Начев

0812

605 Нисим Рахамимов Давидов

0675

562 Наталия Иванова Въкова

0912

606 Огнян Иванов Петров

0190

563 Наталия Стоянова Симеонова

0514

607 Огнян Асенов Иванов

0527

564 Наталия Тончева Вълкова

0942

608 Олга Борисова Миринчева

0052

565 Недка Боянова ВълчановаМаричкова

0887

609 Орлин Димитров Танев

0030

610 Павел Кирилов Антов

0851

566 Недка Събева Попова

0679

611 Павел Христов Тодоров

0729

567 Нели Георгиева Николова

0824

612 Павлин Драгомиров Панов

0666

568 Нели Николова Ганева

0569

613 Павлинка Атанасова Василева

0197

569 Нели Христова Елкина

0849

614 Павлинка Иванова Тодорова

0496

570 Никола Христов Станилов

0571

615 Павлинка Йорданова Попова

0730

571 Никола Ангелов Йончев

0429

616 Пантелей Николов Гелемеров

0278

572 Никола Андонов Николов

0288

617 Паскал Димитров Паскалев

0349

573 Никола Димитров Драганов

0838

618 Паскал Марков Маринов

0062

574 Никола Драганов Драганов

0173

619 Паско Георгиев Ташков

0066

575 Никола Иванов Музийски

0905

620 Паулинка Димитрова Томова

0364
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621 Паунел Добрев Николов

0707

666 Райна Цветанова Стакева

0629

622 Пейко Манов Манов

0558

667 Рачо Димитров Костадинов

0080

623 Пенка Пеева Русинова

0210

668 Ремзи Ибрям Тахир

0094

624 Пенчо Драганов Пенчев

0078

669 Рени Борисова Байкова

0576

625 Пеню Недялков Чернев

0431

670 Ричард Михал Хочевски

0581

626 Пепка Петрова Русинова

0171

671 Роза Цветанова Трайкова

0615

627 Петко Бочев Бочев

0402

672 Росен Христов Малчев

0408

628 Петко Иванов Петков

0861

673 Росинка Тодорова Генчева

0547

629 Петко Николов Каръшев

0165

674 Росица Петрова Димитрова

0175

630 Петко Петков Сосеров

0325

675 Росица Димитрова Костова

0154

631 Петранка Койчева Маринова

0474

676 Росица Иванова Камбурова

0677

632 Петранка Петкова Димитрова

0290

677 Росица Иванова Христова

0818

633 Петрунка Михайлова Милева

0356

678 Росица Иванова Шумарева

0457

634 Петър Димитров Зегов

1203

679 Росица Христова Тодорова

0522

635 Петър Димов Топалов

0132

680 Румен Георгиев Червенков

0797

636 Петър Крумов Петров

0418

681 Румен Димитров Пастърмов

0573

637 Петър Савов Христов

0790

682 Румен Драганов Драганов

0041

638 Петър Стайков Стайков

0645

683 Румен Кирчев Рафайлов

0857

639 Петър Трайчов Чальовски

0123

684 Румен Неделчев Малчев

0048

640 Петър Христов Христов

0656

685 Румен Русев Радев

0022

641 Петър Цветанов Павлов

0158

686 Румен Стефанов Гуглев

0682

642 Петя Георгиева Каприева

0940

687 Румен Стефанов Русев

0213

643 Петя Манолова Георгиева

0334

688 Румяна Ангелова Григорова

0574

644 Петя Стефанова Язова

0019

689 Румяна Василева Савова-Осенска

0803

645 Пламен Василев Казанджиев

0180

690 Румяна Велчева Велчева

0045

646 Пламен Георгиев Пенев

0178

691 Румяна Викторова Караманова

0639

647 Пламен Георгиев Бегъмов

0267

692 Румяна Иванова Велева-Гуглева

0683

648 Пламен Захариев Смуков

0226

693 Румяна Иванова Коджабашева

0237

649 Пламен Кирилов Найденов

0712

694 Румяна Йорданова Милева

0862

650 Пламен Младенов Първанов

0235

695 Румяна Кирилова Ахрянова

0555

651 Пламен Трифонов Петров

1202

696 Румяна Михайлова Видинска

0993

652 Пламен Христов Младенов

0580

697 Румяна Петкова Велева

0561

653 Пламен Христов Христов

0475

698 Румяна Трифонова Димитрова

0212

654 Поли Иванова Ламбова

0172

699 Румянка Белчева Ковачева

0114

655 Първан Владимиров Първанов

0395

700 Русан Драганов Харбов

0882

656 Радиян Иванов Митов

0261

701 Русанка Минкова Цонева

0174

657 Радка Ангелова Палазова

0592

702 Руси Димитров Столаров

0112

658 Радка Апостолова Занешева

0301

703 Сашо Костадинов Крантев

0118

659 Радка Атанасова Иванова

0232

704 Сашо Фердов Станков

0752

660 Радка Георгиева Вълкова-Димова

0240

705 Светла Симеонова Георгиева

0188

661 Радка Георгиева Темелкова

0980

706 Светла Димитрова Петкова

0968

662 Радослав Йорданов Парашкевов

0250

707 Светла Крумова Димитрова

0673

663 Радостин Борисов Евтимов

0890

0486

664 Райко Богомилов Щъркелов

0850

708 Светла Цветанова ВутоваБучуковска

665 Райна Петрова КостоваГиргинова

0937

709 Светла Цветанова Спасова

0534

710 Светлана Николаева Николчева

0067
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711 Светлана Стефанова
Гюрджеклиева

0702

712 Светлозар Адрианов Илиев

0763

713 Светозар Иванов Иванов

0769

714 Светослав Атанасов Петров

0206

715 Светослав Георгиев Алдимиров

0521

716 Светослав Николов Георгиев

0465

717 Светослав Стефанов Русев

0661

718 Светослава Владимирова Дацова

0350

719 Свилен Колев Димитров

0013

720 Свилен Методиев Василев

0714

721 Севдалина Илиева Александрова

0597

722 Сергей Димитров Мурджев

0609

723 Сергей Драганов Стойков

0493

724 Силвия Иванова Радева

0955

725 Симеон Арсенов Мерджанов

0549

726 Симеон Иванов Атанасов

0229

727 Симеон Петков Георгиев

0360

728 Симеон Тодоров Райков

0403

729 Симеонка Стоянова Пеева

0248

730 Славена Никифорова НедеваАнтонова

0987

731 Славка Жекова Георгиева

0044

732 Славка Кузманова Содева

0164

733 Снежана Арсова Торнева

0187

734 Снежана Ангелова Пандезова

0347

735 Снежана Борисова Христова

0269

736 Снежана Иванова Милева

0974

737 Снежана Константинова
Икономова

0507

738 Снежана Стоянова Иванова

0439

739 Снежанка Венчева Гюркова

0835

740 Снежанка Костадинова ЧепиловаБлагоева

0303

741 Снежанка Цонева Пенчева
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754 Станимир Петров Пеевски

0379

755 Станимир Рафаилов Бачев

0891

756 Станимир Филов Стоянов

0284

757 Станислав Николаев Чакъров

0313

758 Станислав Петров Рачев

0214

759 Станислав Ян Каспшик

0121

760 Станка Павлова Арсова

0855

761 Станко Стоянов Ярмин

0528

762 Станчо Георгиев Радев

0056

763 Станчо Иванов Станев

0724

764 Стела Калчева Кирова

0079

765 Стефан Ангелов Баев

0630

766 Стефан Василев Чамурлийски

0108

767 Стефан Георгиев Ганчев

0657

768 Стефан Георгиев Харалампиев

0618

769 Стефан Димитров Чорбанов

0601

770 Стефан Дичев Дичев

0922

771 Стефан Иванов Георгиев

0754

772 Стефан Лазаров Николов

0420

773 Стефан Манолов Терзийски

0969

774 Стефан Николов Стефанов

0734

775 Стефан Петров Генов

0064

776 Стефан Светославов Томов

0365

777 Стефан Станев Маринов

0981

778 Стефан Янчев Арнаудов

0577

779 Стефанка Боянова Минчева

0777

780 Стефанка Нойчева Косева

0228

781 Стефка Миткова КарловаТодорова

0310

782 Стефка Николова Иванова

0982

783 Стефка Стоянова Спасова

0245

784 Стефко Бялков Драгов

0035

785 Стойка Атанасова Мазгалова

0932

0321

786 Стойко Пенчев Керванов

0391

742 Снежина Георгиева Микова

0152

787 Стойчо Иванов Димов

0387

743 Снежинка Христова Асенова

0147

788 Стойчо Христов Димитров

0207

744 Соня Господинова Георгиева

0536

789 Стоян Владимиров Лазаров

0873

745 Соня Емилова Белчева

0083

790 Стоян Георгиев Кочуков

0925

746 Соня Тодорова Цветкова

0653

791 Стоян Илиев Михайлов

0612

747 София Василева Атанасова

0667

792 Стоян Петров Колев

0039

748 София Стоянова Кавлакова

0163

793 Стоян Стоев Авджиев

0802

749 Спас Цветанов Вучков

0353

794 Стоян Христов Танев

0617

750 Спас Цонков Памукчиев

0725

795 Стоянка Илиева Чолакова

0946

751 Спаска Кирилова Руйчева

0598

796 Такухи Апрахам Зънгарова

0028

752 Стамен Георгиев Иванов

0242

797 Танчо Яков Кацаров

0207

753 Станимир Николаев Иванов

0539

798 Таню Димитров Димитров

0819

С Т Р.
1

74

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 71
2

3

799 Таня Ангелова Лабова

0097

843 Христо Василев Христов

0517

800 Таня Василева КиряковаТатарлиева

0336

844 Христо Генчев Крайселски

0332

845 Христо Георгиев Папазов

0761

801 Таня Кирилова Атанасова

0749

846 Христо Димов Христов

0936

802 Таня Костадинова Цоцоманска

0312

847 Христо Иванов Замфиров

0676

803 Таня Петрова Николова

0488

848 Христо Иванов Колев

0065

804 Таня Тодорова Драгиева

0059

849 Христо Любенов Игнатов

0490

805 Таня Тодорова Колева

0231

850 Христо Манчев Иванов

0723

806 Татяна Александрова Яръмова

0965

851 Христо Маринов Братанов

0105

807 Татяна Колева Чипилева

0669

852 Христо Русев Русев

0759

808 Теменужка Йорданова Гайдарова

0744

853 Цанка Димова Иванова

0538

809 Теменужка Кирилова Митова

0272

854 Цанко Димитров Дилов

0259

810 Теменужка Кънчева Папазова

0582

855 Цвета Георгиева Ангелова

0923

811 Теодор Георгиев Найденов

0425

856 Цвета Георгиева Ганчева-Велкова

0452

812 Теодора Димитрова Проданова

0900

857 Цвета Панева Иванова

0050

813 Тиха Димитрова Маринова

0933

858 Цветан Тодоров Джонов

0087

814 Тихомир Донев Златанов

0204

0453

815 Тодор Василев Къркеланов

0841

859 Цветанка Грозева ГрозеваСтефанова

816 Тодор Делчов Енев

0159

860 Цветанка Иванова Тодорова

0799

817 Тодор Досев Ганчев

0709

861 Цветанка Христова Станчева

0427

818 Тодор Иванов Бумбалов

0196

862 Цветко Георгиев Тужаров

0751

819 Тодор Иванов Коцов

0753

863 Цена Божанова Тодорова

0721

820 Тодор Йорданов Войнов

0696

864 Ценка Христова Мерджанова

0201

821 Тодор Колев Бараков

0407

865 Цонка Иванова Иванова

0257

822 Тодор Минчев Тодев

0589

866 Черньо Ганчев Ганчев

0800

823 Тодор Митрев Митрев

0945

867 Шели Майер Владева

0604

824 Тодора Иванова Банзуркова

0810

868 Щерион Георгиев Томов

0944

825 Тодорка Стоичкова Петрова

0091

869 Щерю Ангелов Щерев

0286

826 Тончо Петков Тончев

0011

870 Юлиян Ефремов Георгиев

0308

827 Тоня Янева Георгиева

0224

871 Юри Борисов Георгиев

0994

828 Тоско Тодоров Станков

0520

872 Явор Георгиев Иванов

0136

829 Тотю Бориславов Даалов

0899

873 Янка Николова Ранделова

0886

830 Тошко Иванов Иванов

0442

874 Янко Диамандиев Радев

0016

831 Тошо Недков Тодоров

0115

875 Янко Димитров Янков

0357

832 Трифон Иванов Влахов

0794

876 Янко Илиев Боянов

0117

833 Фадей Тодоров Николов

0632

877 Янко Любенов Манолов

0897

834 Филип Петров Бучков

0302

878 Янчо Зафиров Славов

0238

835 Филип Радев Везирев

0963

879 Ясен Божилов Вучков

0658

836 Филка Серафимова Николова

0394

837 Хенрих Божинов Михайлов

0277

838 Хризантемия Петрова Фиданова

0807

839 Хрисимир Танчев Христов

0909

840 Христина Георгиева ДаскаловаКастрева

0346

1
1

Асен Спасов Георгиев

1018

841 Христина Начева Милчева

0191

2

Васил Кирилов Георгиев

1042

842 Христо Борисов Чинакчиваров

0813

3

Величка Колева Иванова

1003

Част „Конструктивна“ на инвестиционните
проекти в транспортното строителство
№
по
ред

Име, презиме, фамилия

2

№ по
регистър
на ТК
3

БРОЙ 71
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 7 5
2

3

4

Венелин Ангелов Любенов

1025

9

Нецо Иванов Димитров

1509

5

Виктория Любенова Бързакова

1008

10

Христо Борисов Абаджиев

1510

6

Владимир Динков Динков

1029

11

Ралица Цветанова Личкова

1511

7

Галина Ненкова МариноваСавова

1043

8

Георги Борисов Георгиев

1001

9

Димо Георгиев Пипев

1046

10

Димо Марков Кисов

1021

11

Емил Георгиев Минков

1026

12

Емилия Георгиева Петрова

1044

13

Илия Иванов Иванчев

1039

14

Йовка Маринова Сапунджиева

1027

15

Йордан Бялков Бялков

1002

16

Климент Йорданов Вълчев

1041

17

Константин Любомиров
Жипонов

1007

18

Константин Тодоров Гочев

1045

19

Красимир Драганов Димитров

1000

20

Красимир Маринов Маринов

1010

21

Любомир Георгиев Пипков

1006

22

Марио Александров Гълъбов

1020

23

Мария Петрова Трифонова

1040

24

Митко Георгиев Цанев

1013

25

Михаил Иванов Михайлов

1024

26

Михаил Игнатов Генов

1035

27

Момка Костова МаноловаКацарова

1022

28

Нели Георгиева Петкова

1028

29

Петко Андреев Янков

1034

30

Пламен Георгиев Семерджиев

1005

31

Пламен Илиев Ковачев

1033

32

Стоян Тенев Стоянов

1036

33

Тодор Георгиев Ангелов

1023

34

Тодорка Стоянова Читарлиева

1004

Част „Конструктивна“ на инвестиционните
проекти на хидротехнически съоръжения
№
по
ред

Име, презиме, фамилия

№ по
регистър
на ТК

1

Ганю Донев Ганев

1512

2

Игнат Йотов Игнатов

1513

3

Тотка Цветкова Нановска-Танева

1505

4

Валентин Иванов Анастасов

1507

5

Серафим Янкулов Александров

1503

6

Веселин Колев Константинов

1500

7

Катя Иванова Петрова

1514

8

Нела Желязкова Ташева

1515

6510
290. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
редовни докторанти за учебната 2010/2011 г. по
следните научни специалности: 02.07.03 радиолокация и радионавигация – един; 05.01.17 теология
(християнско изкуство) – един; 05.04.02 българска
литература (стара българска литература) – един;
05.04.02 българска литература (най-нова българска
литература) – един; 05.04.20 германски езици (съв
ременен немски език) – един; 05.07.03 методика
на обучението по български език – един. В срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
заявление до ректора (по образец); нотариално
заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея; автобиография. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на
ШУ – Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
кабинет 115. За информация тел. 054/830-309; ц.
830-495, вътр. 215, 276.
7303
91. – Община Варна на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че са извършени продажби на следните
общински обекти в периода 01.02. – 31.08.2010 г.:
1. общински нежилищен имот, във Варна, бул.
Владислав Варненчик, блок 47, представляващ
магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и
застроена площ 111,80 кв.м, разположен в източната част на предблоковото пространство на
блок 47, със съответния процент идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
Георги Атанасов Атанасов за 70 000 лв., изплатени от купувача; 2. общински нежилищен имот
във Варна, ул. Мусала 7, представляващ сграда
на един етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 и
застроена площ 91,00 кв.м и земя с площ 41,00
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583, целият с площ от 660,00
кв.м, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Камен бряг“ – ЕООД, за 163 000 лв.,
изплатени от купувача.
7182
28. – Община Търговище на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода от 1.06. до
31.07.2010 г. е извършена п рода жба на П И
73626.501.334 по плана на кв. Въбел с площ 2006
кв. м чрез търг с явно наддаване на „Пъргтавина“ – ООД, ЕИК 125581710, регистрирано с Решение № 1025/2007 г. на ТОС по ф. д. № 519/2007 г., с
адрес на управление Търговище, ул. Еп. Софроний
28, ет. 3, ап. 5, представлявано от Шевик Хамди,
за 30 000 лв. (без ДДС), изплатени изцяло.
7256
134. – Община Антоново, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с
предписание № 163 от 15.07.2010 г. на кмета на
община Антоново във връзка с чл. 44 ЗМСМА и
чл. 150 ЗУТ и технически проект „Водопровод:
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Семерци – Добротица – Любичево“ е изработен
ПУП – парцеларен план за линейната част в землищата на с. Язовец, с. Добротица, с. Присойна
и с. Любичево и план за застрояване на помпена
станция в УПИ I-64, кв. 16 по плана на с. Присойна, община Антоново. Заинтересованите могат
да се запознаят с проекта, изложен за проучване
в стая № 4 в сградата на община Антоново. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да бъдат подавани до Експертния
съвет по устройство на територията при община
Антоново в едномесечен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
7235
25. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен технически инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 3 от 18.08.2010 г.
за строителството на „Нова административна
сграда на Летище Бургас“ на основание чл. 148,
ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7107
15. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
свързващ електропровод „Въздушна линия 110 kV
от подстанция 400 kV „Бургас“ до нова повишаваща подстанция „Енерджи 5“ 20/110 kV в имот
с № 000236, землище с. Дрянковец“, преминаващо през землищата на с. Банево, гр. Българово,
с. Миролюбово от община Бургас и землищата на
с. Съдиево и с. Дрянковец от община Айтос. Проектът за трасето, преминаващо през територията
на община Бургас, е изложен за разглеждане на
ет. 4 – дирекция „УТ“, в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7181
3. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект „Водопровод
на ул. Руен, Горна Оряховица (водопроводно отклонение Клон 1)“, преминаващ през поземлени
имоти в землището на гр. Горна Оряховица, м.
Камънето, с идентификатори № 000159, № 000346,
№ 000347, № 036033, № 036034. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
кмета на общината. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 215 в Община Горна Оряховица.
7287
5. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план (част от комплексен
инвестиционен проект) за обект „Оптична кабелна
далекосъобщителна мрежа в с. Янтра и с. Крушето
и междуселищна оптична връзка между с. Правда,
с. Янтра и с. Крушето, община Горна Оряховица“. Трасето, свързващо с. Правда със с. Янтра,
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минава през имоти № 1.20 (землище с. Правда);
имот № 134, № 17 (землище с. Първомайци) и
имоти № 90.63; № 90.57 (землище с. Янтра). Трасето, свързващо с. Янтра със с. Крушето, минава
през имоти № 800.35; № 800.34; № 90.27, № 90.21;
№ 90.15 (землище с. Янтра); № 890.104, № 890.103,
№ 142, землище с. Крушето. Трасето, свързващо
с. Крушето със с. Куцина, преминава през имоти
№ 890.59, № 890.56, № 890.57, № 890.53 (землище
с. Крушето). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 215
в Община Горна Оряховица.
7288
17. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
изменение на подробен устройствен план на
„Брикел“ – ЕАД – план за регулация и план
за застрояване в участъка за УПИ ІІ, VІІІ, ІХ,
Х, ХІІ, ХІХ и LХХХІ в кв. 502 и УПИ ІІІ, ХI,
ХІV, ХVІ, ХХ и ХХІ в кв. 503 в землищата на
гр. Гълъбово и с. Обручище. Планът е изложен
в сградата на общинската администрация, ет. 2,
стая 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за изменение на подробния
устройствен план до общинската администрация.
7183
46. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – електропровод през имоти № 000528, 000530 и 526004
за захранване на УПИ 133007 – МВЕЦ от КВС на
с. Розино. Проектът може да се разгледа в сградата
на Община Карлово – информационен център.
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.
7108
547. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструкт ура – напорен тръбопровод през поземлени имоти
№ 000067, 000086, 000306, 000314, 000333 и 000530
за захранване на УПИ 133007 – МВЕЦ от КВС на
с. Розино. Проектът може да се разгледа в сградата
на Община Карлово – информационен център.
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.
7109
24. – Община Лу ковит, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларни планове за елементите на
техническата инфраструктура (проектни трасета
на път, водопровод, електропровод и канализация), засягащи поземлени имоти с идентифи-
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катори № 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416;
44327.80.25; 44327.115.47; 44327.197.1; 44327.197.17;
44327.77.25; 44327.77.14; 44327.77.15; 44327.77.17;
44327.77.18; 44327.77.19; 44327.77.20 за ПСОВ на община Луковит в ПИ с идентификатор 44327.80.25
по кадастралната карта на гр. Луковит. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на община Луковит, стая № 26.
7184
16. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Подземен водопровод за напояване от
ПИ 076001 до ПИ 000057 в землището на с. Търничени, община Павел баня. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7289
10. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в м. Косматица в землището на с. Боснек, община
Перник, приет с протокол № 50-1 от 16.08.2010 г.
на комисията, назначена със заповед № 585 от
6.04.2009 г. на кмета на Община Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Перник.
7110
10а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Равни рид в землището на с. Дивотино,
община Перник, приет с протокол № 50-4 от
16.08.2010 г. на комисията, назначена със заповед
№ 585 от 6.04.2009 г. на кмета на Община Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Перник.
7111
10б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Равни рид в землището на с. Дивотино,
община Перник, приет с протокол № 50-3 от
16.08.2010 г. на комисията, назначена със заповед
№ 585 от 6.04.2009 г. на кмета на Община Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Перник.
7112
23. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация на улица с о.т. 149 – о.т.
1471 и на част от кв. 22 и кв. 49 по плана на
с. Голямо Бучино, община Перник, като с плана
за регулация част от улица с о.т. 149 – о.т. 1471 се
заличава и се предвижда достъп на урегулираните
поземлени имоти с тупик, при което се променя
регулацията на УПИ ІХ-558, УПИ Х-558 в кв. 49
и УПИ V-559 в кв. 22. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7208
11. – Община Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
че е изготвен помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в
землището на гр. Пещера в местностите: Узун
Драгасия (ПИ № 012082. 012085, 012097, 02106,
012122, 012107, 012108, 012166, 012050, 012051,
012053, 012055, 012058, 012015, 012200, 01214, 012019,
012007, 012093, 012037, 012021, 012012, 012257,
012259, 012258, 012109, 012110, 012105, 012062, 012068
и 012123), Дръща (ПИ № 036015, 036050, 036005
и 036068), Почивалото (ПИ № 037016 и 037007),
Баташки път (ПИ № 038026), Соколски път
(ПИ № 039022, 039029, 039039, 039047 и 039021);
Икочово (ПИ № 040030, 040080 и 040105); Агово
(ПИ № 025010, 025008, 025011 и 025007), Шир
Ливади (ПИ № 126018 и 126017), Свети Спас (ПИ
№ 042027, 042018, 042016, 042014, 042010, 042008,
042005, 042004, 042003 и 042001), Дъбравата (ПИ
№ 013110, 013082, 013138, 000163, 013037, 013060),
Църнево (ПИ № 123092, 023193 и 023225), Потока
(ПИ № 007104), Долна Бялна (ПИ № 010008), Голяма Страна (ПИ № 020045, 020036, 020031, 020024,
020151 и 020089) и Горна Бялна (ПИ № 018031),
Чала (ПИ № 001051, 012010).
7294
27. – Община Смядово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е издадена Заповед
№ 336 от 12.08.2010 г. на кмета на общината за
изработване проект за специализирана план-схема
за газификация на гр. Смядово в обхват: трасета
на разпределителни газопроводи за природен газ
в границите на урбанизираната територия на
гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.
Проектът е изложен в стая № 2 на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
7278
44. –Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици на поземлени имоти в гр. Стрелча: ул.
Акация – ПИ № 1055; УПИ Х – държавен; ПИ
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№ 1057; ПИ № 1059; ПИ № 1060; ПИ № 1064;
ПИ № 1066 ; ПИ № 1079 ; УПИ V – държавен;
УПИ ІV – държавен; ПИ № 1050; ПИ № 1051;
ПИ № 1052; ПИ №1053; ПИ №1054; ул. Тодор
Икономов – ПИ № 670; ПИ № 671; ПИ № 672;
ПИ № 675; ПИ № 676; УПИ VІ-679; УПИ V-679;
ПИ № 687; ПИ № 686; ПИ № 685; ПИ № 669; ПИ
№ 668; ПИ № 667; ПИ № 666; ПИ № 665; УПИ
V-688 и УПИ VІ-688; УПИ VІІ-691,689; ПИ № 690;
ПИ № 693; ул. Тодор Каблешков – УПИ ІV-1078;
ПИ № 1077; УПИ І-1076; УПИ VІІ-1691; УПИ
VІІІ – общ.; ПИ № 702; ПИ № 700; ПИ № 699;
ПИ № 697; ПИ № 696; ПИ № 566; ПИ № 567;
ПИ № 571; ПИ № 572; ПИ № 575; ПИ № 576;
ПИ № 579; ПИ № 580; ПИ № 1067; ПИ № 1074;
УПИ Х-1075; УПИ ТПК „Райна Княгиня“; ПИ
№ 703; ПИ № 708; ПИ № 709; ПИ № 710; УПИ
ХІХ – общ. „За търговия и услуги“; ПИ № 565;
ПИ № 561; ПИ № 560; ПИ № 558; ПИ № 550; ПИ
№ 549; УПИ ХVІІ-548; УПИ ІХ-548; ул. Васил
Левски – УПИ І-63; ПИ № 639; ПИ № 644; ПИ
№ 645; ПИ № 646; ПИ № 648; ПИ №651; ПИ № 652;
ПИ № 653; ПИ № 654; ПИ №1089; ПИ № 1712;
ПИ № 1088; ПИ № 1087; ПИ № 1085 ; ПИ № 1086;
ПИ № 1084; ПИ № 682; ПИ № 681; ПИ № 680;
ПИ № 678; ПИ № 677; ПИ № 674; ПИ № 673; ПИ
№ 670; ПИ № 669; ПИ № 660; ПИ № 659; ПИ
№ 1082; ПИ № 1083, че са изработени и приети
частично изменение на действащия кадастрален
план и проект за изменение на ПУП – ПР (план
за улична регулация) на ул. Акация, ул. Тодор
Икономов, ул. Тодор Каблешков и ул. Васил
Левски – гр. Стрелча, област Пазарджик. Материалите по частичното изменение на кадастралния план и проектът се намират в сградата на
общинска администрация Стрелча, пл. Дружба
2, ет. 2, стая 5. 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
проектите до общинската администрация.
7257
182. – Община Су нг у рларе на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване
за ПИ № 198003, местност Сере кору, землище
с. Черница, с цел промяна предназначението на
земеделската земя и отреждането є „За фотоволтаична инсталация“ със ситуирано свободно
застрояване, ел. схема за електрификация и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7185
11. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ,
че е изготвен проект за ПУП – ПП за Въздушен
ел. провод, захранващ МВЕЦ в ПИ № 000349 в м.
Чеирите по КВС на землище с. Устрем, община
Тополовград, с възложител „Мобистар“ – ООД,
Стара Загора. Засегнати имоти от трасето на ел.
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провода: ПИ № 72 (пасища с храсти) – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; ПИ № 187, ПИ № 334, ПИ № 336
(полски пътища) – община Тополовград; ПИ
№ 349 (МВЕЦ) – „Мобистар“ – ООД, Стара Загора; ПИ № 352 (полски път) – община Тополов
град; ПИ № 357 (храсти) – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
ПИ № 666 (полски път) – община Тополовград;
ПИ № 77009 (изоставени орни земи) – Петър
Христов Пандилев; ПИ № 127006 (изоставени
орни земи) – Георги Николов Пеев; ПИ № 127007
(нива) – Панайот Попов Бочков; ПИ № 127008
(изоставени орни земи) – Димитър Петров Върбанов; ПИ № 127009 (нива) – Димитър Атанасов
Тодоров; ПИ № 220014 (нива) – Апостол Петров
Бакърджиев; ПИ № 221025 (нива) – Димитър
Николов Певецов; ПИ № 221026 (нива) – Христо
Димитров Вълев; ПИ № 221029 (нива) – Георги
Павлов Татаров; ПИ № 223006 (изоставена орна
земя) – Георги Павлов Татаров; ПИ № 223007
(нива) – Иван Павлов Татаров; ПИ № 223008
(орна земя) – Петър Павлов Татаров; ПИ № 223009
(нива) – Никола Иванов Шидеров; ПИ № 223022
(индивидуално застрояване) – Църковно настоятелство „Св. Димитър“ – с. Устрем; ПИ № 223
(нива) – Църковно настоятелство „Св. Димитър“ – с. Устрем. Изготвеният ПУП – ПП се
намира в отдел „ТСУС“ при общинската администрация Тополовград и може да бъде разгледан
от заинтересованите лица всеки работен ден в
рамките на работното време. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Тополовград, в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
7236
18. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за подземен кабел 20 kV
към ТП в имот № 107003 по КВС на с. Могилово,
община Чирпан. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 4, ет. 1 в сградата на Община Чирпан. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7113
6. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на водопровод до УПИ № I-042055, масив
42, през поземлени имоти № 000087 и 042056 по
КВС на с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол,
за трасе на ел. провод 20 kV до УПИ № I-042055,
масив 42, през поземлени имоти № 000309, 000087
и 000305 по КВС на с. Роза, община „Тунджа“,
област Ямбол, и за трасе на канализация до УПИ
№ I-042055, масив 42, през поземлени имоти
№ 000087 и 042056 по КВС на с. Роза, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7114
14. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел СрН 20 kV от ПИ
11411 по КВС на с. Победа до подземен кабел СрН
20 kV от П/Я „Кабиле“ до ПИ 22100 – с. Победа,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и
УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7186

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „Чек Дежене България“ – ЕООД, София, с която се оспорва чл. 12
от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване
на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор, по което
е образувано адм. д. № 10206/2010 г. по описа на
Върховния административен съд.
7290
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Хюдаие Башаран, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
на 11.11.2010 г. в 10 ч. като ответница по гр.д.
№ 237/2010, заведено от „Уиндекс“ – ООД, за
иск за 10 000 лв. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7292
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Февзие Емироглу, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
на 11.11.2010 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 236/2010, заведено от „Уиндекс“ – ООД, за
иск за 10 000 лв. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7293
Момчилградският районен съд призовава
Оливия Риссманн Пардо, с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда на 23.XI.2010 г. в 10 ч.,
за да получи съдебните книжа по чл. 131 ГПК,
като ответница по гр.д. № 265/2010, заведено от
Мустафа Мюмюн Риссманн от с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали, по чл. 49, ал. 1
СК. В случай че ответницата не се яви, съдът ще
є назначи особен представител и делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7291
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 04562/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пойнт инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Сливница 23, ет. 4, ап. 16,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, търговия с петролни продукти, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни превозни
сделки, хотелиерски (след получаване на лиценз),
туристически, туроператорски (след получаване
на лиценз), турагентски (след получаване на
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова,
лизингова и иновационна дейност, хранителна
дейност и самоохрана (съгласно чл. 11 от Закона
за частната охранителна дейност). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Дамянов Станчев.
4806
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 04909/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Дра
До“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 95, вх. 4, ет. 5,
ап. 79, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лицензионни сделки,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем или продажба
както и всякакви други незабранени със закон,
които по своя предмет и обем изискват делата
да се водят по търговски начин. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Тодорка
Колева Пашова.
4807
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04908/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „А Т М – М“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Оборище 60, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
шивашки услуги, производство на селскостопанска
пордукция, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йорданка Пенева Пашова.
4808
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04907/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Виса“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Богориди 24, и с предмет на дейност: сделки
за покупко-продажба, производство и търговия
със селскостопански, хранителни и промишлени
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, сделки за покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки за извършване на хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни,
транспортни и други услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други
незабранени със закон, които по своя предмет и
обем изискват делата да се водят по търговски
начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Вида Диргелейте Милмантас.
4809
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 04904/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Финтакс Инк“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Възраждане, бл. 2,
вх. 2, ет. 5, ап. 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, счетоводни, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, както и организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Нина Лекова Иванова.
4810
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 2393/2002 вписва промяна за „Елка Ко“ – ООД: вписва като съдружник
Красимир Димитров Воденичаров; вписва нов
дружествен договор.
4811
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 4343/2007 вписва промяна за „Аореос“ – ЕООД: вписва ново седалище
и адрес на управление: Несебър, ул. Места 6;
вписва нов учредителен акт.
4812
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 984/2005 вписва промяна
за „Венид Ен“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Иван Йорданов Николов; вписва
като съдружник и управител Гергана Йордано-
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ва Калоянова; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Динко Димитров
Динев и Гергана Йорданова Калоянова заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
4813
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1779/2004 вписва промяна за „Диверто груп“ – ООД: освобождава като
съдружник Стоян Михайлов Матеев; вписва нов
дружествен договор.
4814
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04944/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Драганов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Княз Борис I № 63, ет. 4, ап. 13, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничества, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни импресарски, туристически,
хотелиерски, ресторантьорски или други услуги,
лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Йордан Василев Драганов.
4815
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 04942/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екобилдинг груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Стефан Караджа 3, и с
предмет на дейност: проектиране и изграждане
на сгради и съоръжения, строително-ремонтни
дейности, строителен надзор, транспортни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други 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, складови, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иван Стоянов Миланов.
4816
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04927/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Рид комерс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Сан Стефано
107, вх. 1, ет. 1, и 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 на
местни и чуждестранни лица; комисионни, спедиционни сделки; превозни сделки на пътници и
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товари; складови сделки; стоков контрол; сделки
с интелектуална собственост; хотелиерство и
ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Росица Георгиева Атанасова.
4817
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 3072/2003 вписва промяна
за „Пропъртиинбългериа.нет“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала „Пропъртиинбългериа.нет“ – АД; вписва като едноличен собственик на капитала „Фор сайт чорли
дивелъпмънтс лимитед“ – АД; освобождава като
управител Добромир Христов Динков; вписва
нов учредителен акт.
4818
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 2616/2003 вписва промяна
за „ТМ комерс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Тодор
Димитров Николов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Николай Пеев
Пеев; вписва нов учредителен акт.
4819
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 2583/2003 вписва промяна за „Асто“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Иван Филипов Драганов; заличава като управител Иванка Георгиева
Ставрева; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Галя Стоянова Василева;
вписва нов адрес на управление: Бургас, бул.
Демокрация, бл. 168, вх. Б, ет. 3; вписва нов
учредителен акт.
4820
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1724/2003 вписва промяна за „Тур билдинг“ – ООД: освобождава като
съдружник Йонко Здравков Бакалов; вписва като
съдружник Михаил Димов Копанов; вписва като
управител Георг Димитров Тодоров; вписва като
прокурист Михаил Димов Копанов; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Георг Димитров Тодоров и прокуриста Михаил
Димов Копанов заедно и поотделно; вписва нов
адрес на управление: Бургас, ул. Христо Фотев
85, ет. 1, ап. 2; вписва нов дружествен договор.
4821
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф. д. № 1345/2003 вписва промяна за „Лозенец
инвест“ – ООД: вписва като съдружници Емилия
Георгиева Касабова-Тошева и Маргарита Веселинова Палева; освобождава като управител Иван
Кирилов Палев; вписва като управители Емилия
Георгиева Касабова-Тошева и Маргарита Веселинова Палева, които ще управляват дружеството
заедно; вписва нов дружествен договор.
4822
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 673/97 вписва промени
за „Я.Д.И“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Димо Войков Войков; вписва ново
седалище и адрес на управление: Приморско,
ул. Перла 10; вписва промяна в наименованието:
„Я.Д.И“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
4823
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 4182/95 вписва промени за „Национал – ДНМ“ – ООД: освобождава като съдружник Николай Иванов Петров; вписва промяна в
наименованието на „Национал – ДНМ“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
4824
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 496/2005 вписва промяна
за „ИРТ холидейс“ – ООД: освобождава като
управител Ирина Георгиева Манолова.
4825
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1673/2004 вписва промяна за „Балканбилдинг“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Красимир Иванов Стойчев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Валя
Стойчева Стойчева; вписва нов учредителен акт.
4826
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1111/2004 вписва промяна
за „Инжпроект“ – ООД: допълва предмета на
дейност с „покупка, проектиране, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба“; освобождава като управител Мария Петрова
Белински-Илиева; вписва като управител Петър
Христов Илиев; вписва нов дружествен договор.
4827
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 493/2004 вписва промяна
за „Екоинвест – БГ“ – ООД: освобождава като
управител Ели Георгиева Кирилова; вписва като
управител Алекси Кирилов Стойков.
4828
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф. д. № 2403/2000 вписва промяна за „Русалка
тур“ – ООД: освобождава като съдружник „АКБ
компания за мениджмънт и сигурност“ – ЕООД;
вписва като съдружник „Туристически холдинг
Русалка холидейз“ – АД; вписва промяна във
фамилното име на управителя от Евгения Златева
Генчева на Евгения Златева Банева; вписва нов
дружествен договор.
4829
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04911/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дими – 37“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Китен, ул.
Люлин 8, и с предмет на дейност: строителни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупка на
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стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Радостинка Димова Диханова.
4830
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04912/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Атанасов и
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, к. к. Слънчев бряг, хотел „Парк-1“, ет. 1,
ап. 105, и 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 на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, в
т.ч. таксиметрови превози, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски и
туристически услуги, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни, консултантски, посреднически услуги при
сделки с недвижими имоти, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Митев Атанасов.
4831
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф. д. № 04913/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Валери – 83“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 50, вх. 1, ет. 5, ап. 13, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки и други
вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им, комисионни,
спедиционни, складови, лицензионни, превозни
и валутни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни, рекламни услуги
и маркетинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем или продажба,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валери
Киров Павлов.
4832
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г.
по ф. д. № 2068/99 вписа промени за „Сидоренко
холдинг“ – АД: вписва нов адрес на управление:
Бургас, ул. Транспортна, административна сграда
„Сидоренко“; вписва нов устав.
4833
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 4822/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Групова практика за
първична помощ по дентална медицина – Рич дентал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Зорница, бл. 57, вх. А, втори партер,
кабинент 5, с предмет на дейност: извънболнична
първична помощ по дентална медицина – обща
и детска, включваща диагностика, зъболечение,
вкл. оперативно лечение под частична или обща
упойка при амбулаторни условия, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултация, здравна
промоция и профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, насочване на пациенти
за специализирана, консултативна и болнична
помощ, предписване на лекарства, извършване
на експертиза за временна нетрудоспособност,
издаване на документи във връзка с дейността,
извършване на други търговски сделки за нуждите
на осъществяваната дейност по дентална медицина
и за обслужване на пациентите. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Иван Георгиев Чачевски.
4939
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 4500/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лукойл енерджи енд
газ България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, Индустриална зона, „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, с предмет на дейност:
производство на електрическа и топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна
енерг и я в комбини рани топ лоелек т ри ческ и
централи и електроцентрали, пренос на електрическа и топлинна енергия, разпределение на
електрическа енергия, търговия с електрическа
и топлинна енергия, управление на електрически
системи, изграждане и държане на електрически централи, комбинирани топлоелектрически
централи и електроцентрали, разпределение на
електричество в електропреносната мрежа, непрекъснато снабдяване с електрическа енергия и
осигуряване на високо качество на доставената
енергия, управление на преносната мрежа, поддръжка на преносната мрежа, съоръженията,
инсталациите и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване,
развитие и модернизация на преносната мрежа
и спомагателните мрежи, доставяне на природен
газ и мазут на електроцентрали и комбинирани
топлоелектрически централи и електроцентрали,
поддръжка на наличност от горива, вкл. наличност
на местни твърди горива в количества, гарантиращи продължително и надеждно производство
на електроенергия, организиране извършването
на предварителни проучвания и разширяването и
модернизацията на преносната мрежа, въвеждане
в експлоатация на нови електропроизводствени
мощности, извеждане от експлоатация на съществуващи електропроизводствени мощности,
въвеж дане на нови технологии, осигуряване
по-високо качество и по-голяма сигурност на
предоставяните услуги и ефективност на операции, подготовка на предварителни проучвания
и анализи за въздействие върху околната среда,
техническа и метрологична поддръжка, развитие
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и модернизация на търговските устройства за
измерване на количеството електрическа енергия на входа и на изхода на преносната система,
поддръжка на база данни с показанията на количеството електрическа енергия, отчетено от
търговските измервателни уреди, производство,
пренос, доставяне, дистрибуция и консумиране
на топлинна енергия, дизайн, строителство,
експлоатация, поддръжка на електроцентрали,
комбинирани топлоелектрически централи и
електроцентрали, електропреносни мрежи и
други, както и други дейности, незабранени от
закона, в случаите, когато отделен закон предвижда извършването на някои от дейностите на
дружеството с разрешение на държавен орган
или лицензия, или регистрация тази дейност ще
се извършва от дружеството след получаване на
съответните разрешение и лицензия, или след
извършване на съответната регистрация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Сергей Салаватович
Гилмутдинов.
4940
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 2127/97 вписва промени
за „Юнайтед шипинг“ – ЕООД: освобождава като
управител Красимир Иванов Стойчев; вписва
като управител Валя Стойчева Стойчева; вписва
нов учредителен акт.
4941
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 3325/2006 вписва промени
за „Лонг Айланд“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала от 5000 на 755 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
4942
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 2733/98 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „ПМУ“ – АД.
4943
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 138/97 вписва промяна за
„Арктур“ – ООД: вписва нов дружествен договор.
4944
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 3143/2007 вписва промени
за „Смарт инвестмънт лимитид“ – ЕООД: вписва
като съдружници Джон Джоузеф Муур, Колъм
Лоуг и Майкъл Патрик Рейли; вписва промяна на наименованието от „Смарт инвестмънт
лимитид“ – ЕООД, на „Смарт инвестмънт лимитид“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
4945
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 240/2006 вписва промени
за „Стар консулт“ – ЕООД: освобождава като
управител Стела Бердж Бюкюджан; вписва като
управител Иванка Николова Бюкюджан; вписва
нов учредителен акт.
4946
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 729/2006 вписва промени за „Афродея“ – ООД; вписва нов адрес на
управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 7, вх. 4, ет. 4,
ап. ляв; вписва нов дружествен договор.
4947
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 754/2006 вписва промени
за „Бурда строй“ – ЕООД: вписва ново седалище
и адрес на управление Пловдив, кв. Коматево,
ул. Ела 8; вписва нов учредителен акт.
4948
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 3207/2006 вписва промени за „Глобал строй 1“ – ООД: освобождава
като съдружник Деян Митев Динев; вписва като
съдружник Деян Димитров Русинов; вписва нов
дружествен договор.
4949
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 3267/2006 вписва промени
за „Балдер“ – ООД: освобождава като съдружник Фредерик Ларс Ола Хансон; вписва като
съдружници „Гулов холдинг“ – АВ, Швеция,
и „Аверсен Актиеболаг“, Швеция; вписва нов
дружествен договор.
4950
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 4866/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Нова
хармония“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Иларион Макариополски
10, с предмет на дейност: търговски сделки със
строителни елементи и материали и със слънчеви
колектори, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строително-монтажни ремонтни
сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната продажба и отдаване
под наем, комисионни сделки, рекламни сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
превозни и спедиционни сделки, информационни
и програмни сделки, складови сделки, сделки
по консултации, проучване и проектиране на
обекти от производствена и непроизводствена
област, сделки по производство, изкупуване, преработка и реализация на земеделска продукция,
търговско представителство и посредничество,
бартерни и външнотърговски сделки, сделки с
интелектуална собственост, маркетингови, инженерингови и лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Манфред
Екхард Аугустин.
4951
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4815/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Желю Боев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Крумово
градище, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, валутни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство, ресторантьорство, кафетерия,
хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, козметични и фризьорски
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, селски
туризъм, спортен туризъм, ловен туризъм, екотуризъм, организиране и провеждане на курсове
за професионална квалификация, професионална
ориентация и мотивационно обучение, издателска
дейност, посредничество при наемане на работа у нас и в чужбина, изграждане на кабелни
разпределителни системи и поддръжката им.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Желю Гроздев Боев.
4952
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 4894/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Ер Джи Би“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 20, ет. 10, ап. 3, с предмет на дейност: строителни, ремонтни и монтажни работи,
транспортна дейност, проектиране, строителство,
реконструкция и обзавежедане на жилищни и
промишлени обекти и съоръжения, както и покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, проектантска
дейност, разработка, конструиране, изпълнение на
вътрешноархитектурно обзавеждане, климатични,
електрически и водопроводни инсталации, консултантски услуги и инженерингова дейност по
комплексни доставки за обзавеждане на готови
обекти, проектиране, инсталация и мониторинг на
системи за сигурност, изработка на алуминиева
и пластмасова дограма, монтажни и стъкларски
услуги, вътрешна и външна търговия, внос и
износ, реекспорт, бартерни и други специфични
външнотърговски операции, търговско посредничество, представителство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Румяна Георгиева Дракова и Красимир
Коев Николов – прокурист, заедно и поотделно.
4953
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 4278/2007 вписва промени за „Кали – М“ – ЕООД: освобождава като
управител Стоян Ангелов Ангелов; вписва като
управител Калина Михова Манева.
4954
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 4350/2007 вписва промени
за „Фючър дивелопментс“ – ООД: вписва ново
седалище и адрес на управление Несебър, к.к.
Слънчев бряг – запад, Централна алея, хотел
„Сапфир“; вписва нов дружествен договор.
4955
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 4903/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гартланд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 10, вх. 1, ет. 6, с предмет на дейност:
проектиране и озеленяване на градини и паркове,
изграждане и поддържане на зелени площи, в т. ч.
градини и паркове, производство на растителен и
посадъчен материал с цел продажба, изграждане
и поддържане на напоителни системи, ниско
строителство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажбата им в страната и в чужбина
в първоначален, преработен или обработен вид,
импорт и експорт, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, търговско представителство и посредничество, лицензионни и лизингови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел експлоатация и продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Георгиев Чолаков.
4956
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 4827/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Харвист“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Одрин
15, ет. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство на
стоки с цел продажба, в т. ч. селскостопанска
продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, внос-износ,
складови сделки, инвестиции в промишлеността,
селското стопанство и търговията. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Артур Акопович Акопян.
4957
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 4969/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ем Пе Ем“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к.к.
Слънчев бряг, к-с „Самър Дриймс“, бл. 1, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговско представителство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, консултантска и посредническа услуга, хотелиерски, ресторантьорски, туристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Митко Пенев Минчев.
4958
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4955/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Роуз енд Тейлър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Драчево, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Стивън Роуз.
4959
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4962/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Поли сън
шайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, вх. 2, ет. 5, с
предмет на дейност: търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, строителство, консултантски
услуги, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими
имоти, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Поля Колева Касабова.
4960
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 4954/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Авангард – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Каблешково, ул. Черно море 36, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл.
собствено производство или след преработването
и обработването им, предоставяне на хотелиерски, туристически, информационни услуги,
ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
строителство, ремонт, модернизация, поддръжка
и експлоатация на сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдих и туризъм, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски
сделки, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска, растителна и
животинска продукция, консултантска дейност
на местни и чуждестранни лица. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Димитров Кръстев.
4961
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4964/2007 вписва еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Ирис – ПП – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Димитър Благоев
2А, вх. А, ет. 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, външнотърговски сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги или
други услуги, проектиране, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ирина
Кирилова Петкова.
4962
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4963/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Келеман
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 8, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, отдаване
под наем и всякаква друга търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Икбал Веди.
4963
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 4965/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уника трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Струма 33, с предмет на дейност: строителни услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Бояна Христова Садовенко.
4964
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 4961/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Табхол“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул. Любен Каравелов 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство, внос
и износ на стоки, материали и суровини, комисионни, спедиционни, лизингови услуги, търговско
представителство и посредничество, реекспорт,
бартерни сделки, маркетинг, мениджмънт, търговия с произведения на интелектуалната собственост, фризьорски услуги, покупка и продажба
на алкохолни напитки и цигари, импресарска и
рекламна дейност, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хоте-

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

лиерство и ресторантьорство. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Недкова Фешева.
4965
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 4967/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Доли – Долапчиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Поморие, ул. Цветница 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм
в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Райчо
Димитров Долапчиев.
4966
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 4881/2007 вписва еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Европа транс груп – В.С.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, кв. Христо
Кудев 10, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. вътрешно- и външнотърговски сделки и
услуги на едро и дребно в страната и в чужбина
на всички видове селскостопанска продукция
от животински, растителен и млечен произход,
риба, раци, охлюви, рапани, захарни изделия,
млечни изделия, тестени изделия, безалкохолни и
алкохолни напитки, тютюневи изделия, облекло,
произведения на изкуството и народните занаяти,
метали и пластмасови изделия, селскостопанска
техника, бартерни сделки, покупко-продажба на
огнестрелно и газово оръжие и боеприпаси и извършване ремонт на всички видове оръжия (след
получаване на съответен лиценз и разрешение),
продажба на стоки от собствено производство,
валутни сделки и валутнообменни бюра, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, проектантски и строително-монтажни услуги, сделки с интелектуална собственост и антикварни стоки, комисионни сделки,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, лизинг, услуги в областта на фризьорството, масажи, фитнес зали, фризьорски салони,
спедиционни и превозни сделки и услуги, вкл.
леко- и тежкотоварни таксиметрови превози,
превоз на хора и товари с микробуси и автобуси
в страната и в чужбина, автомонтьорски услуги
и авто-мото сервизи, външноикономически и
външнотърговски сделки и услуги, охранителни
услуги, озеленяване и залесяване, производство, в
т. ч. и оранжирийно на цветя и зеленчуци, електроуслуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
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ресторантьорство, организиране на електронни
и забавни игри, компютърни клубове, лунапарк,
ст релбища, конк у рси, състезани я, ревюта в
страната и в чужбина, складови сделки, записи
и презаписи на видео- и магнетофонни касети,
дискове, курсове по танци, музика и забава,
фото- и киностудия, шоуспектакли, международни и вътрешни превози на стоки и товари.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Нели Ангелова Зехтенджиева.
4967
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 3601/2006 вписва промени
за „Агромилк – Орлинци“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Йорданка Георгиева
Василева; вписва като управител Кънчо Стоянов
Иванов; вписва нов дружествен договор.
4968
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 405/2005 вписва промени
за „Алфа девелопментс“ – ООД: вписва нов адрес
на управление – Бургас, ул. Сливница 46 – партер;
вписва нов дружествен договор.
4969
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 520/2005 вписва промени
за „Кик – проект“ – ЕООД: освобождава като управител Ваня Симеонова Донева-Божкова; вписва
като управител Кремена Димитрова Маркова;
вписва нов учредителен акт.
4970

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Български национален клуб
цветни канари“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 16.10.2010 г. в 10 ч. в София
в клуба на бул. Прага 16, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за периода
2005 – 2010 г.; 2. финансов отчет; 3. избор на
председател и управителен съвет на сдружението
и председател; 4. промяна на членския внос на
сдружението; 5. промяна на седалището и адреса
на управление; 6. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване изискванията на закона.
7295
20. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Българска федерация по футбол на
маса, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.10.2010 г. в
15 ч. в София, ул. Врабча 28, при следния дневен
ред: 1. избиране на нов член на управителния
съвет след оттеглянето на Юлиан Тимнев; 2.
отчет за 2009 г. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 16 ч.
7019
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5. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по кунг фу – то’а – Персийски кондор“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
25.10.2010 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в София, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 5, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. промени в органите на
„Спортен клуб по кунг фу – то’а – Персийски
кондор“; проект за решение – ОС приема закриване на орган – управителен съвет, и избор
на управител – Теймур Джафари Гафур; 2. приемане на нови членове в „Спортен клуб по кунг
фу – то’а – Персийски кондор“; проект за решение – ОС приема за член Александър Захариев
Омайников; 3. прекратяване на членско правоотношение със сдружението на Красимир Станоев
Иванов на основание отпадане; проект за решение – ОС прекратява членското правоотношение
със сдружението на Красимир Станоев Иванов
на основание отпадане; 4. промени в целите на
дружеството; проект за решение – ОС приема
решение да добави следното: осъществяване на
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по:
кунг фу – всички стилове и стила то’а, тае куон
до, карате, кик бокс, май тай, сумо, самбо, борба,
бокс – аматьорски и професионален, айкидо, джит
кон до, джу джу цо, джу джуцо-кобудо, санда,
тайчи, лайт, фул и нун санда, карате, джудо и
други източни бойни изкуства и различните им
стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в
съответствие със законодателството на Република
България, ратифицираните от нея международни
норми и при спазване принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в
рамките на закона; 5. промени в средствата за
постигане на целите на „Спортен клуб по кунг
фу – то’а – Персийски кондор“; проект за решение – ОС приема решение да добави следните
средства: подпомагане на спортните занимания
на гражданите и организирането им за практикуване на физически упражнения и спортни
дейности, организиране на курсове и школи за
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по
кунг фу – всички стилове и стила то’а, тае куон
до, карате, кик бокс, май тай, сумо, самбо, борба,
бокс – аматьорски и професионален, айкидо, джит
кон до, джу джу цо, джу джуцо-кобудо, санда
тайчи, лайт, фул и нун санда, карате, джудо и
други източни бойни изкуства и различните им
стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в
съответствие със законодателството на Република
България, ратифицираните от нея международни
норми и при спазване принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в
рамките на закона; организиране и администриране на спортни състезания по: кунг фу –всички
стилове и стила то’а тае куон до, карате, кик бокс,
май тай, сумо, самбо, борба, бокс – аматьорски
и професионален, айкидо, джит кон до, джу джу
цо, джу джуцо-кобудо, санда, тайчи, лайт, фул и
нун санда, карате, джудо и други източни бойни
изкуства и различните им стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в съответствие със
законодателството на Република България, ратифицираните от нея международни норми и при
спазване принципите на доброволност, равенство,
изборност и самоуправление в рамките на закона;
6. промени в устава на дружеството; проект за
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решение – ОС приема уредба за учредяване, промяна и закриване на клонове на „Спортен клуб
по кунг фу – то’а – Персийски кондор“; приема
решение членовете на „Спортен клуб по кунг
фу – то’а – Персийски кондор“ да се приемат и
изключват от управителя след подадена молба
до сдружението; приема решение за промяна в
процедурата за свикване на общо събрание; новият
ред да бъде чрез изпращане или връчване на индивидуални писмени покани до всеки от членовете
на „Спортен клуб по кунг фу – то’а – Персийски
кондор“; приема решение управителят да определя годишния размер и начините за плащане на
членски внос; приема решението на управителя за
изключване на член на сдружението да подлежи
на обжалване пред общото събрание в срок до
30 дни. Регистрацията на членовете ще започне
в 9,30 ч. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе на 8.11.2010 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. За участие в общото събрание членовете
и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и представителната
власт. Материалите за общото събрание са на
разположение на всички заинтересовани членове
в канцеларията на сдружението.
7073
13. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Информа“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на 25.10.2010 г. в 10 ч. в София,
ул. Лайош Кошут 13, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. потвърждаване решението на управителния
съвет за приемане на годишния финансов отчет
и годишни доклади за дейността през 2009 г.;
проекторешение – ОС потвърждава решението
на управителния съвет, като приема годишния
финансов отчет и годишните доклади за дейността
през 2009 г.; 2. промени в устава; проекторешение – ОС извършва промените по предложение
на членовете на сдружението; 3. преизбиране на
членовете на управителния съвет, включително
и на председателя, във връзка с изтекъл мандат;
проекторешение – ОС преизбира членовете на
управителния съвет, включително и председателя на съвета; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7116
6. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация за развъждане на кафявата порода в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.10.2010 г. в 11 ч. в
София, район „Витоша“, ул. Бистришко шосе 26,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността;
2. промени в управителния съвет; 3. приемане
на нови членове; 4. промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7092
29. – Съветът на директорите на „Консорциум
К – 2007“ – АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на дружеството на 28.10.2010 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Любен
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Каравелов 71, при следния дневен ред: 1. отчет
за финансовите резултати за 2009 г.; 2. избор
на експерт-счетоводител за 2010 г.; 3. промяна
в съвета на директорите; 4. разни. Писмените
материали за общото събрание и проектите за
решения ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството – София,
ул. Любен Каравелов 71, след 28.09.2010 г. от 9 до
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни покъсно в 12,30 ч. на същото място.
7117
5. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация АПСИ – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 28.10.2010 г. в 17 ч. в София, ул. Оборище
36, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на асоциацията за 2009 г.;
2. приемане отчет за приходите и разходите за
2009 г.; 3. приемане на бюджет за 2011 г.; 4. избор
на нов член в управителния съвет; 5. приемане
на нови членове в асоциацията; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7258
5. – Управителният съвет на Съсловно сдру
жение по кардиостимулация и електрофизио
логия в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на 29.10.2010 г. в 11 ч. в София, район
„Илинден“, ул. Коньовица 65, при следния дневен
ред: 1. представяне и приемане на правилата за
работа на Национален регистър на имплантираните кардиостимулатори и лист на чакащите; 2. представяне на интернет страницата на
сдружението; 3. отчет на управителния съвет за
извършените дейности за последните 6 месеца;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на неговото управление в София, район „Илинден“, ул. Коньовица 65, от 10 до 13 ч.
всеки работен ден. Поканват се всички членове
да присъстват лично. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
7283
18. – Управителният съвет на сдружение „На
стоящи и бъдещи майки“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
30.10.2010 г. в 10 ч. в София, кв. Слатина, бул. Гео
Милев 158, при следния дневен ред: 1. обсъждане
предложения за промени в устава на СНБМ; 2.
избор на нов УС на СНБМ; 3. други. Поканват се
всички членове да участват в общото събрание
лично или чрез представител по реда на чл. 28,
ал. 3 ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и
техните представители за участие в общото събрание ще започне в 9,45 ч. и ще се извършва
срещу представяне на документ за самоличност
за членовете и на пълномощно и документ за
самоличност на законните представители и/или
на пълномощниците на членовете. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на адреса на седалището на сдружението
считано от датата на обнародване на тази покана

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

в „Държавен вестник“. При липса на кворум на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
СНБМ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6968
26. – Управителният съвет на сдружение
„Професионална организация на болничните
фармацевти в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 11, ал. 4 от устава
на сдружението свиква редовно годишно общо
събрание на членовете на „Професионална организация на болничните фармацевти в България“
на 30.10.2010 г. в 15 ч. в гр. Трявна, ул. Панорама
15, хотел „Калина Палас“, зала „Трявна“ при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението до 30.09.2010 г.;
проект на решение: ОС на сдружението приема
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението до 30.09.2010 г.; 2. финансов отчет
на сдружението до 30.09.2010 г.; проект на решение: ОС на сдружението приема финансовия
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението до 30.09.2010 г.; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност
за дейността им като такива; проект на решение:
ОС на сдружението освобождава членовете на
управителния съвет за дейността им като такива;
4. промяна в адреса на управление на „Професионална организация на болничните фармацевти
в България“ от София, район „Красно село“, бул.
Тотлебен 21, „МБАЛСМ Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
на София 1431, район „Триадица“, бул. Пенчо
Славейков 52А, „Университетска национална специализирана болница за активно лечение „Света
Екатерина“ – ЕАД, болнична аптека; проект на
решение: ОС на сдружението приема решение за
промяна на адреса на управление на „Професионална организация на болничните фармацевти в
България“ от София, район „Красно село“, бул.
Тотлебен 21, „МБАЛСМ Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
на София 1431, район „Триадица“, бул. Пенчо
Славейков 52А, „Университетска национална специализирана болница за активно лечение „Света
Екатерина“ – ЕАД, болнична аптека; 5. промяна
в устава на сдружението във връзка с промяната в адреса на управление; проект на решение:
ОС на сдружението променя чл. 3 от устава на
сдружението, както следва: „Чл. 3. Седалището
и адресът на организацията е: София 1431, район
„Триадица“, бул. Пенчо Славейков 52А, „Университетска национална специализирана болница
за активно лечение „Света Екатерина“ – ЕАД,
болнична аптека“; 6. промяна в персоналния
състав на управителния съвет на „Професионална
организация на болничните фармацевти в България“; проект на решение: ОС на сдружението
извършва/не извършва промени в персоналния
състав на управителния състав на „Професионална организация на болничните фармацевти в
България“; 7. разни. Поканват се всички редовни членове на „Професионална организация на
болничните фармацевти в България“ да вземат
участие в редовното годишно общо събрание на
сдружението – лично или чрез изрично писмено
упълномощени представители, които могат да
бъдат само други членове на сдружението. Един
член на сдружението може да представлява на
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общото събрание най-много трима отсъстващи
членове. Регистрацията на участниците ще се
извърши от 14 ч. в деня на общото събрание.
При липса на кворум общото събрание ще бъде
отложено с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
присъстващите членове.
7093
25. – Управителният съвет на ПП „Земеделски
народен съюз“ (ЗНС) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение от заседание, проведено на 20.02.2010 г.,
насрочва конгрес на Земеделския народен съюз
(ЗНС) на 30.10.2010 г. от 10 ч. в София, Национален
дворец на културата (НДК), зала 6, при следния
дневен ред: 1. избор на ръководство и работни
комисии на конгреса; 2. доклад на председателя
на Земеделския народен съюз; 3. доклад за организационното състояние на Земеделския народен
съюз; 4. доклад на председателя на управителния
съвет на Земеделския народен съюз; 5. доклад на
председателя на Върховния контролно-ревизионен
съвет на Земеделския народен съюз; 6. приемане на
изменения и допълнения в устава на Земеделския
народен съюз; 7. утвърждаване на членовете на
управителния съвет и Върховния контролно-ревизионен съвет на Земеделския народен съюз; 8.
дискусия по темите от дневния ред на конгреса;
9. приемане на заключителен документ и решения на конгреса. Съгласно решението, взето от
управителния съвет на Земеделския народен съюз
на 20.02.2010 г., квотата за избор на делегати на
конгреса е: на всеки 20 редовно отчетени членове
на Земеделския народен съюз – 1 делегат; квота за
избор на нов управителен съвет на Земеделския
народен съюз: на всеки започнати 300 редовно
отчетени членове на Земеделския народен съюз
да се избира 1 член на управителния съвет.
7066
14. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Шампион 2010“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.11.2010 г. в
10 ч. в София, район „Възраждане“, Зона Б-5,
бл. 5, вх. В, ет. 8, ап. 113, при следния дневен
ред: 1. утвърждаване членството на новоприетите
членове на сдружението; 2. вземане на решение
за извършване на общественополезна дейност
от сдружение „Шампион 2010“; 3. приемане на
нов устав на сдружението с отразени решения
от общото събрание.
7280
3. – Управителният съвет на „Военен спортен
клуб Броня – 9“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.11.2010 г. в
9 ч. в зала № 1 на поделение 34340 – София, кв.
Княжево, ул. Буря 26, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на председателя на управителния
съвет от заеманата длъжност по негова молба; 2.
освобождаване на член на управителния съвет; 3.
избор на нов председател на управителния съвет
на „Военен спортен клуб Броня – 9“; 4. вземане
на решение за бъдещето на „Военен спортен
клуб Броня – 9“; 5. запознаване с решение на
Асоциацията на спортните клубове – МО, за
заплащане на членски внос от „Военен спортен
клуб Броня – 9“ към посочената асоциация в
размер 100 лв.
7211
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14. – Управителният съвет на СНЦ „Асоци
ация „Младежка медийна мрежа“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с решение
на управителния съвет на сдружението кани
членовете на общо събрание на 12.11.2010 г. в
18 ч. в София 1220, ж.к. Лев Толстой, бл. 68,
вх. Г, ет. 2, ап. 59, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. промени в устава. Ако в
обявения час липсва кворум, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. независимо от броя на явилите се.
7259
1. – Управителният съвет на Национално
сдружение Фотографска академия „Янка Кюрк
чиева“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.11.2010 г. в 12 ч. в
зала „Средец“ на Столична библиотека, София,
пл. Славейков 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2009 – 2010 г.; 2. избор на нов
управителен съвет и избор на председател на
сдружението; 3. приемане на промени в устава
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7063
12. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Родопи“ – Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 27.10.2010 г. в 17,30 ч. в камерната зала
на НЧ „Родолюбие“ – Асеновград, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2009 г.; 2. счетоводен отчет на дружеството
през 2009 г.; 3. промени в устава на дружеството;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7065
353. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“ – Благо
евград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.10.2010 г. в 9 ч. в Благоевград, в
сградата на АУБ – Благоевград, пл. Георги Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на одитираните финансови отчети за финансовата 2009/2010 г.; 2. приемане на
планове за финансовата дейност и развитието; 3.
приемане на решения и политики за академичната
дейност; 4. приемане на вътрешни политики и
правилници; 5. приемане на дарения и субсидии;
6. приемане на решения за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението.
7. промени в състава на настоятелството, съвета
на директорите и изпълнителната комисия; 8.
промяна в устава на сдружението; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе, ако
присъстват поне девет настоятели.
7209
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Детско-юношески ансамбъл
„Българче“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
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жението на 25.10.2010 г. в 18 ч. в хоровата зала на
Общинския детски комплекс, Велико Търново,
ул. България 24, при следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на отчет на управителния
и контролния съвет на сдружението за дейността
им в периода 2008 – 2010 г.; 2. промени в устава
на сдружението; 3. избор на управителен съвет
и контролен съвет; 4. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7194
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Обществен съвет по образование в Община
Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на ОСО – Гоце Делчев, на 30.Х.2010 г. в 14 ч. в
гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2, сградата
на Община Гоце Делчев (залата на общинския
съвет), при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните финансови отчети и докладите за
дейността на ОСО – Гоце Делчев за 2005, 2006,
2007, 2008 и 2009 г.; 2. приемане на нови членове
на ОСО – Гоце Делчев; 3. избор на нови членове
на управителния съвет на ОСО – Гоце Делчев;
промяна на устава на ОСО – Гоце Делчев; 4. разни.
Регистрацията на членовете за участие в общото
събрание ще се извършва от 14 до 14,20 ч. в деня
на събранието. Пр липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
7297
24. – Управителят на сдружение „Без граници
2010“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на 10.11.2010 г. в
19 ч. в офиса в Димитровград, бул. България 1,
при следния дневен ред: 1. изменение на устава
на сдружението на основание чл. 21, т. 1 от устава (с оглед премахване на чл. 16, ал. 1, т. 3, 4
и 5); 2. изменение на чл. 23, ал. 3 от устава на
сдружението във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ (с
оглед възможността за свикване на общо събрание
чрез публикации в местен вестник).
7069
12. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Орел“, Етрополе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.10.2010 г. в 18 ч. в малкия
салон на читалище „Тодор Пеев“ – Етрополе, пл.
Централен, при следния дневен ред – обсъждане
и определяне статута на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Орел“, Етрополе. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
7043
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Културно-просветно дружество на
каракачаните“ – Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на делегатите на сдружението на 24.10.2010 г. в 10 ч. в
ДК „Арсенал“ – камерна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на КПДК за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността
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на УС на КПДК за 2009 г.; 2. отчетен доклад на
КС на КПДК за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на КС на КПДК за
2009 г.; 3. избор на председател на КПДК; 4. избор на управителен съвет на КПДК; 5. избор на
контролен съвет на КПДК и председател на КС;
6. предложение за проектобюджет на КПДК за
2010 г.; проект за решение – ОС приема бюджета
на КПДК за 2010 г.; 7. приемане на основните
насоки и програма за дейността на КПДК за
2010 г.; проект за решение – ОС приема основните насоки и програма за дейността на КПДК за
2010 г.; 8. избор на делегати на ОСД на ФКПДК;
9. разни. Регистрацията на делегатите в ОС ще
започне в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на КПДК
събранието ще се проведе при същия дневен ред
в 11 ч. на същото място независимо от броя на
присъстващите делегати.
6970
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по алпинизъм, състеза
телно катерене и планинарство „Еверест – Кар
лово“ – Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 9.11.2010 г. в
14 ч. в Карлово, ул. Ген. Скобелев 6 – СОУ „Христо Проданов“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на клуба през изтеклата 2009 г.; 2.
обсъждане проблемите относно вписването на
клуба в националния регистър в Министерството
на правосъдието; 3. вземане решение за прекратяване и ликвидация на клуба; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7282
3. – Управителният съвет на сдружение „За
едно за Кнежа“ – Кнежа, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.12.2010 г. в 15 ч. в заседателната
зала на общинския съвет при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. приемане на финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 3. отпадане
на членове; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. промяна в устава на сдружение
„Заедно за Кнежа“; 6. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
на същото място в 16 ч. при същия дневен ред.
7285
1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет
по туризъм“ – Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо изборно събрание на членовете на сдружението на 4.11.2010 г. в 16 ч. в
Кюстендил, бул. България 55, конферентна зала
на Регионалния исторически музей, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на управителния и контролния съвет; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението;
3. избор на нов управителен и контролен съвет; 4.
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.
7212
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Подай ръка“, Павликени, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
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отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 28.10.2010 г. в 15 ч. в Павликени, ул. Трети март
7, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет на сдружението за дейността му до
момента и приемане на отчета на управителния
съвет на сдружението до момента; 2. прекратяване членството на членове на сдружението и
приемане на нови членове на сдружението; 3.
провеждане на избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението и освобождаване
от отговорност досегашните членове на управителния съвет и председателя на сдружението; 4.
вземане на решение за промяна устава на сдружението; 5. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7040
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Студентски спортен клуб „Ака
демик“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 28.10.2010 г. в 18 ч. в аулата на Техническия
университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на ССК „Академик“ – Пловдив, за 2009 и 2010 г.; проект за решение: общото
събрание приема отчетния доклад за извършената
от ръководството на ССК „Академик“ – Пловдив, дейност; 2. доклад на контролния съвет
за 2009 и 2010 г.; проект за решение: общото
събрание приема доклада на контролния съвет
за извършената финансова проверка за отчетния
период; 3. промени в устава; поради сливане на
Медицинския колеж с МУ отпада като самостоятелен клуб Спортният клуб на колежа, тъй
като се влива в СК на МУ; проект за решение:
общото събрание освобождава Спортния клуб на
Медицинския колеж от членство в сдружението;
проект за решение: общото събрание освобождава
по негова молба Живко Иванов Табаков, председател на СК на Медицинския колеж, от УС на
ССК „Академик“; обсъждане броя на членовете
на УС на ССК „Академик“ – Пловдив; проект
за решение: общото събрание решава кое от
двете предложения, направени от УС, да приеме
(13 или 7 човека); обсъждане оставката на СК
по бридж „Академик“ поради несъответствие
с устава; проект за решение: общото събрание
освобождава Спортния клуб по бридж „Академик“ от членство в ССК „Академик“ – Пловдив;
обсъждане: провеждането на общите събрания на
сдружението да се извършва без публикуване на
поканата в неофициалния рездел на „Държавен
вестник“, при спазване на законовия едномесечен
срок след получаване на поканите в клубовете
на висшите училища; проект за решение: общото
събрание приема предложението на УС на ССК
„Академик“ поканата за провеждане на общите
събрания на сдружението да не се публикуват в
„Държавен вестник“; 4. промени в състава на УС на
ССК „Академик“ в съответствие с устава; проект
за решение: общото събрание в съответствие с
приетите промени в устава попълва или премахва
членове от своя състав; 5. годишен проектобюджет
за 2011 г.; проект за решение: общото събрание
приема годишния проектобюджет за 2011 г.; 6.
основни насоки за развитие на ССК „Академик“
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през 2011 г.; проект за решение: общото събрание приема основните насоки за развитие на
ССК „Академик“ през 2011 г.; 7. други. УС на
ССК „Академик“ поканва избраните делегати
от спортните клубове на висшите училища или
техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред ще бъдат предварително раздадени на спортните клубове на ВУ.
Регистрацията на делегатите започва в 17,30 ч. и
завършва в 18 ч. Всеки УСК представя заверен
протокол със списък на избраните делегати,
а делегатите се легитимират с представяне на
лична карта, като пълномощниците представят
писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.
7020
45. – Управителният съвет на „Българска
асоциация на производителите на оранжерий
на продукция“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
асоциацията на 5.11.2010 г. в 11 ч. в зала „Дружба“
на парк-хотел „Санкт Петербург“, Пловдив, бул.
България 97, при следния дневен ред: 1. доклад
за организационното и финансовото състояние на
асоциацията; 2. промени в управителния съвет и
контролния съвет. Поканват се всички членове
на асоциацията да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
в седалището на асоциацията в Пловдив, ул.
Добротич 12.
7262
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Бороборд – Са
моков“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 30.10.2010 г. в 14 ч. в
Самоков, ул. Рилски скиор 2, при следния дневен
ред: 1. вземане решение за промяна на устава на
сдружението – отпадане на чл. 9; 2. приемане на
нов устав на сдружението.
7191
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб моторспорт Ридо – Самоков
93“ – Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.10.2010 г. в 10 ч. в Самоков,
залата на сградата на мотополигон – Самоков,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. отчет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 3. обсъждане и вземане
на решение за промени в устава на сдружението;
4. избор на председател и членове на управителния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 8 до 17 ч. всеки работен ден.
7193
1. – Управителният съвет на Шахклуб „Рил
ски спортист“ – Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
сдружението на 12.11.2010 г. в 18 ч. в шахклуба, ул.
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Хан Кубрат 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през периода 2007 – 2010 г.; 2.
финансов отчет за периода; 3. приемане на нови
членове; 4. избор на нов управителен съвет. Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете на шахклуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място в 19 ч.
7260
1. – Управителният съвет на сдружение „Учи
лищно настоятелство при I ОУ „Св. Климент
Охридски“, гр. Сандански, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.10.2010 г.
в 18,30 ч. в Първо ОУ „Св. Климент Охридски“,
гр. Сандански, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. приемане на промени в
устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7192
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „МИГ – Своге“, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 5.11.2010 г. в 14 ч. в помещението на Пенсионерски клуб „Доверие“ – приземен
етаж на ПГ „Велизар Пеев“, Своге, ул. Кирил
и Методий 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2009 г.;
проекторешение – ОС приема отчета на УС за
дейността на сдружението за 2009 г.; 2. отчет
на КС за дейността на сдружението за 2009 г.;
проекторешение – ОС приема отчета на КС за
дейността на сдружението за 2009 г.; 3. утвърждаване на стратегия за местно развитие (СМР) до
2013 г. и бюджет на стратегията за 2011 – 2013 г.;
проекторешение – ОС утвърждава СМР и приема бюджета на сдружението за 2011 – 2013 г.; 4.
приемане на нови членове и отпадане на стари
членове от сдружението; проекторешение – ОС
приема решение за приемане на нови членове
и отпадане на стари членове от сдружението; 5.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението
в работно време. Регистрацията на членовете за
събранието ще се извършва от 12,30 до 13,30 ч.
в седалището на сдружението в деня на събранието. 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
независимо от броя на присъстващите.
7284
22. – Управителният съвет на сдружение
„Регионална индустриална стопанска асоциа
ция“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.11.2010 г. в 15 ч. в
Смолян, бул. България 66, Дом на техниката,
ет. 3, зала 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. отчет за дейността на УС от
2007 до 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на УС; 4. вземане на решение за
промяна на наименованието и на адреса на управ
ление на сдружението; 5. приемане на изменения
и допълнения в устава; 6. избор на управителни
органи; 7. приемане на бюджет за 2011 г. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7261
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб Олимп“, Созопол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 28.10.2010 г. в 18 ч. в клуба на адрес: Созопол,
ул. Капитан Петко войвода 3, при следния дневен
ред: 1. обсъждане на дейността на клуба; 2. избор
на нов управителен съвет.
7068
19. – Управителният съвет на СНЦ „Нацио
нална асоциация на рибопроизводителите“ – Ста
ра Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 31.10.2010 г.
в 12 ч. в Тракийски университет, лекционна зала
№ 2, Стара Загора, Студентски град, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейноста на
управителния съвет и сдружението за периода
01.10.2010 – 01.10.2011 г.; 2. приемане на бюджет за
дейността през периода 01.10.2010 – 01.10.2011 г. и
определяне на размера на членския внос за 2011 г.;
3. вземане на решение за участие в учредяването
и членство в Национално сдружение на всички
организации, свързани с рибарския бранш; 4.
разни. Материалите, свързани с дневния ред, са
на разположение в деловодството на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7263
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развъждане на
цигайски и местни породи овце в Република
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.10.2010 г. в 10 ч. в Троян,
пл. Възраждане, Народно читалище „Наука“
(малкия салон), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за периода
1.01.2010 – 30.09.2010 г.; 2. финансов отчет за
периода до 30.09.2010 г.; 3. промяна в адреса на
управление на асоциацията; 4. промени в състава
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7118
3. – Управителният съвет на „Сдружение за
превенция и лечение на белодробни болести – Тро
ян“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.11.2010 г. в 13 ч. в Троян, ул. Васил
Левски 253, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2009 г.; 2. програма за дейността на сдружението
през 2010 и 2011 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7264
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Развитие“ – с. Крушовица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание
на сдружението на 6.11.2010 г. в 15 ч. на адреса
на сдружението в с. Крушовица, община Долни
Дъбник, област Плевен, ул. Радецки 7, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС на сдружението; 2. решение за прекратяване
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на сдружението; 3. назначаване на ликвидатор и
определяне срок на ликвидацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 16 ч. същия ден и при същия
дневен ред.
7281
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Самоводене“,
с. Самоводене, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.11.2010 г. в 10,30 ч. във
Велико Търново, ул. Магистрална 5, при следния
дневен ред: 1. изключване на членове на ФК „Самоводене“; 2. приемане на нови членове във ФК
„Самоводене“; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет; 4. избор на нови членове в
управителния съвет; 5. освобождаване на членове
на контролния съвет; 6. избор на нови членове в
контролния съвет; 7. избор на президент на ФК
„Самоводене“; 8. промяна на наименованието на
ФК „Самоводене“; 9. изменение и допълнение на
устава на ФК „Самоводене“; 10. избор са представители на ФК „Самоводене“; 11. промяна на
седалището и адреса на управление на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
7067
2. – Управителният съвет на „Спортен клуб по
кунг фу – то’а – Персийски Шахин“, с. Световра
чене, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
25.10.2010 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в с. Световрачене, община Нови Искър, ул. Железопътна 82, вх. В, ап. 49, при следния дневен
ред: 1. промени в органите на „Спортен клуб по
кунг фу – то’а – Персийски Шахин“; проект за
решение – ОС приема закриване на орган – управителен съвет, и избор на управител – Али
Фадаей Мофкхан; 2. приемане на нови членове
в „Спортен клуб по кунг фу – то’а – Персийски
Шахин“; проект за решение – ОС приема за член
Мелиса Дениз; 3. прекратяване на членско правоотношение със сдружението на Ивомила Иванова
Минчева на основание отпадане; проект за решение – ОС прекратява членското правоотношение
със сдружението на Ивомила Иванова Минчева
на основание отпадане; 4. промени в целите на
дружеството; проект за решение – ОС приема
решение да добави следното: осъществяване на
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по:
кунг фу – всички стилове и стила то’а, тае куон
до, карате, кик бокс, май тай, сумо, самбо, борба,
бокс – аматьорски и професионален, айкидо, джит
кон до, джу джу цо, джу джуцо-кобудо, санда,
тайчи, лайт, фул и нун санда, карате, джудо и
други източни бойни изкуства и различните им
стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в
съответствие със законодателството на Република
България, ратифицираните от нея международни
норми и при спазване принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в
рамките на закона; 5. промени в средствата за
постигане на целите на „Спортен круб по кунг
фу – то’а – Персийски Шахин“; проект за решение – ОС приема решение да добави следните
средства: подпомагане на спортните занимания
на гражданите и организирането им за практикуване на физически упражнения и спортни
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дейности, организиране на курсове и школи за
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по
кунг фу – всички стилове и стила то’а, тае куон
до, карате, кик бокс, май тай, сумо, самбо, борба,
бокс – аматьорски и професионален, айкидо, джит
кон до, джу джу цо, джу джуцо-кобудо, санда
тайчи, лайт, фул и нун санда, карате, джудо и
други източни бойни изкуства и различните им
стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в
съответствие със законодателството на Република
България, ратифицираните от нея международни
норми и при спазване принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в
рамките на закона; организиране и администриране на спортни състезания по: кунг фу – всички
стилове и стила то’а тае куон до, карате, кик бокс,
май тай, сумо, самбо, борба, бокс – аматьорски
и професионален, айкидо, джит кон до, джу джу
цо, джу джуцо-кобудо, санда, тайчи, лайт, фул и
нун санда, карате, джудо и други източни бойни
изкуства и различните им стилове, фитнес, културизъм и други спортове, в съответствие със
законодателството на Република България, ратифицираните от нея международни норми и при
спазване принципите на доброволност, равенство,
изборност и самоуправление в рамките на закона;
6. промени в устава на дружеството; проект за
решение – ОС приема уредба за учредяване, промяна и закриване на клонове на „Спортен клуб
по кунг фу – то’а – Персийски Шахин“; приема
решение членовете на „Спортен клуб по кунг
фу – то’а – Персийски Шахин“ да се приемат и
изключват от управителя след подадена молба
до сдружението; приема решение за промяна в
процедурата за свикване на общо събрание; новият ред да бъде чрез изпращане или връчване
на индивидуални писмени покани до всеки от
членовете „Спортен клуб по кунг фу – то’а – Персийски Шахин“; према решение управителят да
определя годишния размер и начините за плащане
на членски внос; приема решението на управителя
за изключване на член на сдружението да подлежи
на обжалване пред общото събрание в срок до
30 дни. Регистрацията на членовете ще започне
в 9,30 ч. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе на 8.11.2010 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. За участие в общото събрание членовете
и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и представителната
власт. Материалите за общото събрание са на
разположение на всички заинтересовани членове
в канцеларията на сдружението.
7074
3. – „Имоти Директ“ – АДСИЦ, София, на
основание § 2 ПЗРЗДСИЦ във връзка с чл. 92а
ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично
предлагане на 1 890 000 обикновени поименни
безналични свободно прехвърляеми акции с право
на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една
и емисионна стойност 10 лв. всяка една при общ
размер на предлаганата емисия 18 900 000 лв. в
резултат на увеличение на капитала на „Имоти
Директ“ – АДСИЦ, София, на основание чл. 21,
ал. 4 от устава на „Имоти Директ“ – АДСИЦ,
във връзка с чл. 196 ТЗ и съгласно решение на
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съвета на директорите от 18.05.2010 г. за увеличение на капитала на дружеството от 2 100 000 лв.
на 21 000 000 лв. и съгласно проспект, потвърден
от КФН с Решение № 541-Е от 18.08.2010 г. При
увеличението на капитала се издават права по
смисъла на § 1, т. 3 ДРЗППЦК. Срещу всяка
съществуваща акция от капитала дружеството
издава едно „право“. Притежателят на едно „право“ може да запише 9 акции от увеличението на
капитала. Всички желаещи да запишат акции от
новата емисия на „Имоти Директ“ – АДСИЦ,
трябва първо да закупят права на борсата чрез
инвестиционен посредник. Едно лице може да
запише най-малко 9 нови акции и най-много
такъв брой акции, който е равен на броя на
притежаваните и/или придобитите от него права,
умножен по 9. „Българо-американска кредитна
банка“ – АД, София, ул. Кракра 16, е инвестиционният посредник, упълномощен от „Имоти
Директ“ – АДСИЦ, да предложи емисията права
за публично търгуване на борсата. Началната
дата, от която упълномощеният инвестиционен
посредник „Българо-американска кредитна банка“ – АД, предлага за продажба цялата емисия
права, е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 дни от по-късната от следните две дати:
датата на обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“ или датата на публикацията
му във в. „Пари“. Началната дата за продажба
на правата съвпада с началната дата за записване на акции. Крайният срок за прехвърляне
на правата е 15 дни считано от началната дата
за прехвърляне. Прехвърлянето на правата се
извършва на „БФБ – София“ – АД, по реда на
правилника на „БФБ – София“ – АД. Крайният
срок за записване на акции от притежателите на
права е 15 работни дни след изтичане на срока
за прехвърляне на правата. Лицата, придобили
права в срока за тяхната продажба, могат да
запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции.
Записването на акции се извършва чрез подаване
на нареждане по образец при упълномощения
инвестиционен посредник „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, София, ул. Кракра 16,
телефон: (02) 9658-333; (02) 9658-379, факс: (02)
944-50-10, eлектронен адрес: bikonomov@bacb.bg,
или при инвестиционните посредници, членове
на „Централен депозитар“ – АД, при които се
водят клиентските сметки на притежателите на
права. Нарежданията при упълномощения инвестиционен посредник „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, се подават от 10 до 15 ч.
всеки работен ден през срока за записване на
акции. Към нареждането се прилагат: оригинал
или нотариално заверено копие на удостоверение
за актуално състояние на заявителите – юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на нареждането, или
копие от документ за самоличност на заявителите – физически лица; преведени и легализирани
документи за регистрация на чуж дестранни
юридически лица в съответния (търговски) регистър; оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на нареждане
чрез пълномощник. Не се допуска записване на
акции преди началния и след крайния срок за
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записване на акции. Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните
акции, се превеждат по набирателна сметка в
левове IBAN: BG42UBBS80025019635430, BIC:
UBBSBGSF, открита при „Обединена българска
банка“ – АД, чрез банков превод или в брой в
клонове на „Обединена българска банка“ – АД,
в страната. Лицата, записали акции, трябва да
заплатят пълната им емисионна стойност по посочената набирателна банкова сметка най-късно
до 16 ч. на 15-ия работен ден след изтичането на
срока за прехвърляне на правата. Плащането
се счита за извършено и съответно заявените
акции се считат за записани от момента на заверяване на посочената набирателна сметка със
сумата, представляваща пълната им емисионна
стойност, в срока и по реда, посочени по-горе.
Рисковете, свързани с дейността на емитента и
инвестирането в ценни книжа на емитента, са
подробно описани в проспекта. Проспектът е на
разположение на инвеститорите от 10 до 16 ч.
всеки работен ден считано от датата на това обнародване на следния адрес: София, ул. Кракра
16, лица за контакти: Венета Илиева, тел. (02)
9658 389, факс (02) 944 50 10, електронен адрес:
vpilieva@bacb.bg; Imoti-Direct@bacb.bg, и Боян
Икономов, тел. (02) 9658-379; факс (02) 944-50-10,
електронен адрес: bikonomov@bacb.bg.
7206
588. – „Балканкар Заря“ – АД, Павликени,
на основание на чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 1 322 056 обикновени поименни
безналични акции с право на глас, право на
дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с
номиналната стойност на акцията, с номинална
и емисионна стойност 1 лв., с обща номинална
и емисионна стойност 1 322 056 лв. съгласно
решението за увеличение на капитала на „Балканкар Заря“ – АД, от 1 322 056 лв. на 2 644 112 лв.,
прието на 12.02.2010 г. от съвета на директорите
на „Балканкар Заря“ – А Д, на основание на
чл. 28 от устава и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар Заря“ – А Д,
по т върден о т КФН с Решен ие № 52 0 -Е о т
11.08.2010 г. Право да участват в увеличението
на капитала имат лицата, придобили акции от
капитала на „Балканкар Заря“ – АД, най-късно
7 дни след датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. На следващия работен
ден „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на посочените по-горе лица, като
срещу всяка съществуваща акция се издава едно
право, което дава възможност за записване на
една нова акция от увеличението на капитала на
„Балканкар Заря“ – АД, по единична емисионна
стойност 1 лв. След издаването на правата всяко
лице може да придобие такива в срока за търговията им, както и при провеждането на явния
аукцион по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК. Всяко лице
може да запише най малко една нова акция по
емисионна стойност 1 лв. и най-много такъв брой
нови акции, който е равен на броя на притежаваните от него права. Началната дата за прехвърляне на правата, съответно за търговия на
правата и за записване на акции от увеличени-
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ето на капитала на „Балканкар Заря“ – АД, е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
дни, считано от по-късната от двете дати – датата на обнародване на съобщението по чл. 92а
ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикуването
му във в. „Дневник“. Краен срок за прехвърляне
на права е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни след началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия
с права е два работни дни преди крайната дата
за прехвърляне на права, като търговията с правата ще бъде прекратена предсрочно при записване на всички акции от увеличението на капитала на „Балканкар Заря“ – АД, преди последната дата за търговия. Лицата, притежаващи
права или придобили такива при търговията им,
могат да запишат срещу тях съответния брой
нови акции до изтичането на крайния срок за
прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в
този срок права се предлагат за продажба на
служебен явен аукцион на „Българска фондова
борса – София“ – АД. Явният аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата
за прехвърляне на правата. На него се предлагат
за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции
до изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Крайният срок за записване на акции е 15 работни дни след крайната дата за прехвърляне на
права. До изтичане на този срок лицата, придобили права от проведения явен аукцион, могат
да запишат срещу тях съответния брой нови
акции. Не се допуска записване на акции преди
началния и след крайния срок за записване на
акции. Ред и условия за прехвърлянето на правата: търговията с правата се извършва на „Българска фондова борса – София“ – АД. Лицата,
желаещи да продадат притежавани от тях права,
трябва да подадат нареждане за продажба до
инвестиционния посредник, в чийто регистър са
открити клиентските им сметки за права. Лицата, желаещи да закупят права, трябва да подадат
нареждане за покупка до инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София“ – АД. За придобиване на права чрез други
способи (например дарение и т.н.) се прилагат
разпоредбите на Правилника на „Централен
депозитар“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Балканкар
Заря“ – АД, чрез упълномощения да обслужва
увеличението на капитала инвестиционен посредник – „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
предлага за продажба при условията на явен
аукцион тези права, срещу които не са записани
нови акции до изтичането на срока за прехвърляне на правата. „Балканкар Заря“ – АД, ще
разпредели сумата, получена от продажбата на
неупражнените права, намалена с разходите по
продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажба на права,
постъпват по специална сметка, открита от
„Централен депозитар“ – АД, и не могат да се
ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър към Агенцията по
вписванията. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

тяхното прехвърляне, така и при провеждането
на аукциона, се извършва със съдействието на
„Централен депозитар“ – АД, при условията и по
реда на неговия правилник. Записването на акции
от увеличението на капитала на „Балканкар
Заря“ – АД, се извършва, като за целта притежателите на права подават писмена заявка по
образец, съобразен с изискванията на Наредба
№ 38 на КФН за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници, до упълномощения
за обслужването на увеличението на капитала
инвестиционен посредник – „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, всеки работен ден в срока на
подписката от 9 до 16,30 ч. или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ – АД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има
право да изготвя и изисква попълването на определени от него образци на заявки, съобразени
с изискванията на Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници, както и съобразени с определени от
него допълнителни изисквания за съдържание.
В заявката задължително се посочва банкова
сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на неуспешно
приключила подписка. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на нови
акции, са длъжни незабавно да уведомят „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, за постъпилите заявки при условията и по реда, предвиден в
действащото законодателство и в Проспекта за
първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Балканкар Заря“ – АД.
Инвеститорите, получили права по техни лични
сметки в „Централен депозитар“ – АД, трябва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои клиентски сметки при
упълномощения за обслужването на увеличението на капитала инвестиционен посредник – „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, или при други
инвестиционни посредници. Към писмената заявка се прилагат следните документи: за физически лица – физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като се легитимират с документ за самоличност; заверено по
надлежния ред копие от документа за самоличност се прилага към заявката; за юридически
лица – юридическите лица подават заявки чрез
законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към заявката се прилагат
оригинал или заверено по надлежния ред копие
на удостоверение за актуално правно състояние
на заявителя; заверено по надлежния ред копие
от регистрация по БУЛСТАТ (в случай че юридическото лице не е регистрирано или пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията
по вписванията); заверено по надлежния ред
копие от удостоверението за данъчен номер на
юридическото лице (ако има); заверено/и по
надлежния ред копие/я от документа/ите за самоличност на законния/ите представител/и на
заявителя. Чуждестранните юридически лица
представят преведени и легализирани по съответния ред документи. При подаване на заявка
чрез пълномощник пълномощникът се легити-
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мира с оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и съответните удостоверителни
документи (посочени по-горе съответно за физически лица или юридически лица). Записването
на акции се счита за действително само ако е
направено от притежател на права до максималния възможен брой нови акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и нови
акции и ако е внесена цялата емисионна стойност
на записваните акции в срока и при условията,
посочени по-долу. При частично заплащане на
емисионната стойност на записваните акции се
считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка IBAN:
BG70BPBI79315047917001, BIC: BPBIBGSF, открита на името на „Балканкар Заря“ –АД, в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД. Набирателната
сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума
най-късно до последния ден на подписката (до
изтичане на посочения по-горе краен срок за
записване на акции). Ако всички 1 322 056 нови
акции от увеличението на капитала на „Балканкар Заря“ – АД, бъдат записани и заплатени
преди крайния срок на подписката, „Балканкар
Заря“ – АД, уведомява КФН в срок 3 работни
дни и предприема необходимите действия за
регистриране на увеличението на капитала в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а след това – за регистрация на новата
емисия акции в „Централен депозитар“ – АД, в
регистъра, воден от Комисията за финансов надзор, и за търговия на „Българска фондова борса – Софи я“ – А Д. А ко до крайни я срок на
подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и заплатени най-малко
661 028 нови акции, капиталът на „Балканкар
Заря“ – АД, ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, съответно „Балканкар
Заря“ – АД, ще предприеме необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала в този размер в търговския регистър към
Агенцията по вписванията, а след това – за регистрация на новата емисия акции в „Централен
депозитар“ – АД, в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор, и за търговия на „Българска фондова борса – София“ – АД. В случай
че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 661 028
нови акции, увеличението на капитала ще се
счита за неуспешно. В този случай внесените от
инвеститорите суми ще бъдат възстановени в
30-дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането по посочените в заявките банкови сметки или по други допълнително посочени от тях банкови сметки. Посоченият по-горе ред ще се прилага и в случай, че
увеличението на капитала не бъде вписано в
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търговския регистър към Агенцията по вписванията, като внесените от инвеститорите суми ще
бъдат възстановени в 30-дневен срок от публичното обявяване на това обстоятелство. Към датата на обнародване на това съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции
от увеличението на капитала на „Балканкар
Заря“ – АД, е публикуван на интернет страницата на „Балканкар Заря“ – АД: www.balkancarzarya.
com, както и на интернет страницата на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД: www.postbank.
bg. Инвеститорите могат да се запознаят и да
получат копие на хартиен носител от Проспектa
за първично публично предлагане на акции от
у в е л и чен ие т о н а к а п и т а л а н а „Б а л к а н к ар
Заря“ – АД, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден на следните адреси:
на адреса на „Балканкар Заря“ – АД, в Павликени, ул. Тошо Кътев 1, телефони: +359 610/ 52
414 и +359 885/ 700 792, факс +359 610/52 603,
електронен адрес: p.penchev@balkancarzarya.com,
всеки работен ден от 9 до 17 ч., лице за контакти: Павлин Пенчев – директор за връзки с инвеститорите; в офиса на упълномощения за обслужването на увеличението на капитала инвест иц ионен посредник „Юробанк И Еф Д ж и
България“ – АД, в София, бул. Цар Освободител
14, телефони: +359 (02) 81 66 491, факс: +359 (02)
9 888 104, всеки работен ден от 9 до 17 ч., лице
за контакти: Преслав Китипов, електронен адрес:
pkitipov@postbank.bg.
7195
Ирена Димитрова Радева – ликвидатор на
СНЦ „Училищно настоятелство на Гимназия
„Николай Лилиев“ – Варна, в ликвидация по
ф.д. № 3024/2006, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението на предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
7196
Николай Филипов Табаков – ликвидатор на
Фондация за европейско образование и култура,
София – в ликвидация по ф. д. № 1454/2002 на СГС,
кани кредиторите на фондацията на основание
чл. 267 ТЗ да предяват вземанията си на адреса
є на управление – София 1124, район „Средец“,
ул. Младен Павлов 1, в тримесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7044
Пе т ър М и х а й лов А й р ъков – л и к ви дат ор
на Спортен клуб „Адреналин“ – Свиленград,
в ликвидация по ф. д. № 4/2004, на основание
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7237
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