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приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 286
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Финансовото
споразумение между правителството на Репуб
лика България и Европейската инвестиционна
банка, подписано на 29 юли 2010 г., приет от
ХLI Народно събрание на 7 октомври 2010 г.
Издаден в София на 11 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република
България и Европейската инвестиционна
банка, подписано на 29 юли 2010 г.
Член единствен. Ратифицира Финансовото
споразумение между правителството на Репуб
лика България и Европейската инвестиционна
банка, подписано на 29 юли 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

неравенства в рамките на разширения Евро
пейски съюз, приет от ХLI Народно събрание
на 7 октомври 2010 г.
Издаден в София на 11 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Рамковото споразумение
между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация
Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество
за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз
Член единствен. Ратифицира Рамковото спо
разумение между правителството на Република
България и федералния съвет на Конфедерация
Швейцария относно изпълнението на българошвейцарската програма за сътрудничество за
намаляване на икономическите и социалните не
равенства в рамките на разширения Европейски
съюз, подписано на 7 септември 2010 г. в Берн.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 октомври 2010 г. и е подпечатан с офици
алния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8106

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 октомври 2010 г. и е подпечатан с офици
алния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8107

УКАЗ № 287
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Рамковото спора
зумение между правителството на Република
България и федералния съвет на Конфедерация
Швейцария относно изпълнението на българошвейцарската програма за сътрудничество за
намаляване на икономическите и социалните

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. д-р Петър Младенов
Червеняков с медал „За заслуга“ за извънредно
големите му заслуги към Република България
в областта на хирургията и по повод 85 години
от рождението му.
Издаден в София на 11 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
8240
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§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Таблицата към т. 2 се изменя така:

УКАЗ № 289
На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Константин Любенов Пен
чев от длъжността председател на Върховния
административен съд на Република България.
Издаден в София на 18 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

„

№
по
ред

Превишаване на допустимата
максимална височина

1.

от 0,01 до 0,15 м включително

2.

над 0,15 до 0,30 м включително

0,15

3.

над 0,30 до 0,50 м включително

0,50

4.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,86

5.

над 1,00 м

8354

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79
от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г. и бр. 3, 100
и 102 от 2009 г.)

„

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Таблицата към т. 2 се изменя така:

№ Превишаване на допустимата
по
максимална височина
ред
от 0,01 до 0,15 м включително

0,04

2.

над 0,15 до 0,30 м включително

0,08

3.

над 0,30 до 0,50 м включително

0,25

4.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,44

5.

над 1,00 м

„

0,44+1,8
за всеки
започнат
метър над
1,00 м

“

2. Таблицата към т. 3 се изменя така:

№
по
ред

Превишаване на допустимата
максимална дължина

№
по
ред

Евро за
1 км

1.

от 0,01 до 1,00 м включително

0,08

2.

над 1,00 до 2,00 м включително

0,15

3.

над 2,00 до 3,00 м включително

0,33

4.

над 3,00 до 10,00 м включително

0,44

5.

над 10,00 до 15,00 м включително

0,81

6.

над 15,00 м

1,62

“

0,08

0,86+3,52
за всек и
з а поч н ат
метър над
1,00 м

“

Превишаване на допустимата
максимална дължина

Лв. за
1 км

1.

от 0,01 до 1,00 м включително

0,15

2.

над 1,00 до 2,00 м включително

0,30

3.

над 2,00 до 3,00 м включително

0,65

4.

над 3,00 до 10,00 м включително

0,86

5.

над 10,00 до 15,00 м включително

1,58

6.

над 15,00 м

3,17

Евро за
1 км

1.

Лв. за
1 км

2. Таблицата към т. 3 се изменя така:

„

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г.

С Т Р. 3

8199

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство
на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за контрол
над въздухоплаването във въздушното прос
транство на Република България при охрана
на въздушното пространство на Република
България.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 130, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната, министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, министъра на вътрешните

С Т Р.
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работи, министъра на външните работи и на
председателя на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България
при охрана на въздушното пространство на
Република България
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за осъществяване на
контрол над въздухоплаването във въздушното
пространство на Република България при охра
на на въздушното пространство на Република
България;
2. координацията между структурите, осъ
ществяващи контрола над въздухоплаването във
въздушното пространство на Република Бълга
рия при охрана на въздушното пространство.
Чл. 2. Структурите, осъществяващи контрол
над въздухоплаването във въздушното прос
транство на Република България при охрана
на въздушното пространство на Република
България, са:
1. Българската армия;
2. Министерството на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията чрез Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна адми
нистрация“ и доставчици на аеронавигационно
обслужване;
3. специализирани структури от Министер
ството на вътрешните работи;
4. структури от Министерството на външ
ните работи;
5. структури от Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“.
Чл. 3. За контрол над въздухоплаването и
при охрана на въздушното пространство на
Република България като част от въздушното
пространство на страните – членки на НАТО,
Военновъздушните сили на Република България
участват в организирането и изпълнението на
дежурство за „Air Policing“ в Интегрираната
система за противовъздушна отбрана на НАТО.
Чл. 4. (1) Министърът на отбраната определя
с инструкция организацията, готовността и реда
за действие на дежурните сили и средства от
Българската армия, осъществяващи контрол над
въздухоплаването при охрана на въздушното
пространство на Република България.
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(2) Съставът на дежурните сили и средства
се определя в зависимост от задълженията на
Българската армия по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
международните задължения на Република Бъл
гария, произтичащи от членството є в НАТО и
участието на българските Военновъздушни сили
в Интегрираната система за противовъздушна
отбрана на НАТО.
(3) Готовността на дежурните сили и средства
за контрол над въздухоплаването при охрана
на въздушното пространство се определя от:
1. степента на риска от възможни заплахи
срещу Република България;
2. изискванията за готовност на дежурните
сили и средства, включени в Интегрираната
система за противовъздушна отбрана на НАТО.
Чл. 5. Полетите на военни въздухоплавател
ни средства, изпълняващи задачи за контрол
над въздухоплаването и охрана на въздушното
пространство на Република България, имат
приоритет пред другите полети, като се отчитат
полетите за оказване помощ на населението и
полетите за търсене и спасяване.
Раздел ІІ
Дейности на структурите, осъществяващи
контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България
при охрана на въздушното пространство на
Република България
Чл. 6. За осъществяване на контрол над
въздухоплаването във въздушното пространство
на Република България при охрана на въздуш
ното пространство на страната в Авиационния
оперативен център на Военновъздушните сили
се предоставя информация за полетите на въз
духоплавателни средства, както следва:
1. от доставчиците на аеронавигационно
обслужване – за полетите на граждански въз
духоплавателни средства;
2. от Министерството на вътрешните работи
чрез доставчиците на аеронавигационно об
служване – за полетите на въздухоплавателни
средства на Министерството на вътрешните
работи;
3. от военните органи за обслужване на въз
душното движение – за полетите на български
военни въздухоплавателни средства;
4. от дирекция „Консулски отношения“ на
Министерството на външните работи чрез на
чалника на отбраната за полетите на:
a) чуждестранни държавни въздухоплава
телни средства;
б) чуждестранни и български граждански
въздухоплавателни средства, извършващи пре
воз на военна и специална продукция, в т. ч.
превоз на войски с бойната им техника и во
енното им имущество;

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

в) чуждестранни държавни и граждански
въздухоплавателни средства, включени в обхвата
на постоянните (блоковите) дипломатически
разрешения, предоставени по смисъла на раз
поредбите на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република Бъл
гария на съюзнически и чужди въоръжени сили;
г) въздухоплавателни средства, извършващи
аерофотограметрично, лазерно, термично и друг
вид заснемане на територията на Република
България или заснемания на територията на
други държави в граничните зони, съпроводени
със или без навлизане във въздушното прос
транство на страната.
Чл. 7. (1) За контрол над въздухоплаването
и охрана на въздушното пространство на Репуб
лика България дежурни сили и средства от
Българската армия, гражданските и военните
органи за обслужване на въздушното движение
и структури от състава на Единната система за
гражданско и военно управление на въздуш
ното пространство координирано изпълняват
следните основни дейности:
1. събиране, анализиране и обмен на ин
формация за въздушната обстановка;
2. непрекъснато наблюдение на въздушното
пространство и следене и идентифициране на
въздухоплавателните средства, приближаващи
към или летящи във въздушното пространство
на Република България;
3. въвеждане на забрани и/или ограничения
или предприемане на други действия за оси
гуряване безопасността на въздухоплаването
и спазването на правилата и процедурите за
извършване на полети във въздушното прос
транство на Република България;
4. действия при откриване на въздухопла
вателни средства нарушители;
5. оказване помощ на въздухоплавателни
средства.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 се осъществяват
от Центъра за координиране използването на
въздушното пространство.
Чл. 8. (1) Структурни звена на Главна дирек
ция „Гранична полиция“ на Министерството на
вътрешните работи водят визуално наблюдение
за откриване на въздухоплавателни средства,
летящи в близост до държавната граница или
нарушили въздушното пространство на Репу
блика България.
(2) При констатиране на нарушение на
въздушното пространство на Република Бъл
гария структурните звена на Главна дирекция
„Гранична полиция“ незабавно уведомяват по
линия на оперативните дежурни Авиационния
оперативен център на Военновъздушните сили
и най-близко разположения радиолокационен
възел от състава на Военновъздушните сили.
Чл. 9. (1) Действията по чл. 7, ал. 1, т. 4
при откриване на въздухоплавателни средства
нарушители може да включват:
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1. постоянно следене местоположението на
въздухоплавателното средство нарушител;
2. въвеждане на забрани и/или ограничения
за въздухоплаването;
3. осъществяване на радиовръзка с екипажа
на въздухоплавателното средство нарушител и
предаване на информация, указания и разпо
реждания за преустановяване на нарушението;
4. прехващане на въздухоплавателното сред
ство нарушител от военни въздухоплавателни
средства;
5. предприемане на действия за връщане
на въздухоплавателното средство нарушител
на зададената пътна линия, за извеждането му
извън границите на въздушното пространство
на Република България или извън забранена,
ограничена или опасна зона или за принуж
даването му да извърши кацане на летище на
територията на страната;
6. предупредително използване на оръжие и
бойни средства от страна на военни въздухо
плавателни средства, прехванали въздухопла
вателното средство нарушител;
7. използване на оръжие и бойни средства за
унищожаване на въздухоплавателното средство
нарушител от страна на военни въздухоплава
телни средства за контрол над въздухоплаването
и охрана на въздушното пространство;
8. използване на оръжие и бойни средства
за унищожаване на въздухоплавателното сред
ство нарушител от страна на военни наземни
средства за контрол над въздухоплаването и
охрана на въздушното пространство;
9. докладване на висшестоящите структури
и органи за обстановката и за предприетите
действия;
10. постоянна координация между специ
ализираните структури.
(2) Прехващането и принуждаването за ка
цане на въздухоплавателно средство нарушител
по ал. 1, т. 4 и 5 се извършва в съответствие с
приложение № 4 към Наредба № 2 от 1999 г.
за правилата за полети (обн., ДВ, бр. 26 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 109 от 1999 г., бр. 97
от 2001 г.; попр., бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г.).
(3) Използването на оръжие и бойни средства
се прилага при условията и по реда, определени
в чл. 28 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, и при осигуряване
безопасността на останалите въздухоплавателни
средства, население и обекти на земята.
(4) Срещу въздухоплавателно средство
нарушител във въздушното пространство на
Република България може да действат и сили
и средства на друга страна – членка на НАТО,
в съответствие с ратифициран, обнародван и
влязъл в сила двустранен договор.
Чл. 10. (1) Въздухоплавателно средство
нарушител, което е извършило или е било
принудено да извърши кацане на територия
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та на Република България, продължава да се
третира като нарушител на въздушното прос
транство на Република България до получаване
на необходимото разрешение за подновяване
на полета от компетентните държавни органи.
(2) Принуждаването за кацане на терито
рията на Република България се извършва
при спазване изискванията на Наредба № 2
за правилата за полети от 1999 г. на летища,
както следва:
1. гражданските летища за обществено
ползване София, Пловдив, Варна, Бургас и
Горна Оряховица;
2. военните летища Граф Игнатиево, Безмер
и Долна Митрополия.
(3) Определянето на летището за кацане по
ал. 2 се извършва от министъра на отбраната
или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) До получаване на необходимото разре
шение за подновяване на полета срещу въздухо
плавателното средство нарушител, извършило
или принудено да извърши кацане на терито
рията на Република България, се предприемат
следните действия:
1. стациониране (паркиране) на определено
за целта място;
2. охрана и наблюдение по време на прес
тоя му;
3. установяване идентичността на членовете
на екипажа, пътниците, характера на товара,
получаване на допълнителни данни относно
полета на въздухоплавателното средство, както
и изясняване на обстоятелствата, довели до
нарушението;
4. други действия в зависимост от конкрет
ната обстановка.
(5) Действията по ал. 4 се прилагат в съ
ответствие с националното законодателство и
конкретните условия от длъжностни лица от
специализирани органи на Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията,
Министерството на външните работи и на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
определени от ръководителите на тези минис
терства и ведомства.
Чл. 11. (1) Предаването на информация,
разпореждания и заповеди, предназначени за
уточняването на въздушната обстановка и за
предприемане на действия спрямо въздухопла
вателно средство нарушител, имат приоритет по
всички национални системи за комуникации.
(2) Информацията, заповедите и разпо
режданията по ал. 1 се записват с помощта
на наличната апаратура и се контролират и
съхраняват до една година след официалното
приключване на разследването по случая.
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(3) Информацията по ал. 1, която предста
влява класифицирана информация, се предос
тавя, обработва, съхранява и унищожава при
условията и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация.
Раздел ІІІ
Координация между структурите, осъществяващи контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България
при охрана на въздушното пространство
Чл. 12. Координацията между военните и
гражданските органи за обслужване на въздушно
то движение и структури от състава на Единната
система за гражданско и военно управление на
въздушното пространство при осъществяване на
дейностите по контрол над въздушното прос
транство на Република България при охрана на
въздушното пространство включва:
1. военна координация за използване на
въздушното пространство;
2. гражданско-военна координация за оси
гуряване на изпълнението от дежурните сили
и средства от Българската армия на задачи по
охрана на въздушното пространство на Репу
блика България.
Чл. 13. (1) Когато местоположението на
въздухоплавателно средство нарушител стане
известно на гражданския орган за обслужване на
въздушното движение, той е длъжен незабавно
да информира за това Центъра за координира
не използването на въздушното пространство.
(2) Когато съществува информация за въз
духоплавателно средство нарушител, но мес
тоположението му е неизвестно, гражданският
орган за обслужване на въздушното движение
е длъжен да използва всички налични сред
ства за определяне на местоположението му,
за което незабавно да информира Центъра за
координиране използването на въздушното
пространство и да му осигури всички данни,
с които разполага, необходими за изпълнение
от дежурните сили и средства от Българската
армия на задачите по охрана на въздушното
пространство.
Чл. 14. (1) След излитане на военни въздухо
плавателни средства за извършване на прехват
на въздухоплавателно средство нарушител
Центърът за координиране използването на
въздушното пространство е длъжен незабавно
да информира за това гражданските органи за
обслужване на въздушното движение.
(2) След като получи информация за пред
стоящ прехват на въздухоплавателно средство
нарушител, гражданският орган за обслужване
на въздушното движение е длъжен да предприе
ме действия в съответствие с чл. 38 от Наредба
№ 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното
движение във въздушното пространство на Ре
публика България (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 109 от 1999 г. и бр. 34 от 2007 г.).
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Чл. 15. Дейности за координация между
гражданските и военните органи за обслужване
на въздушното движение при осъществяване
на контрол над въздухоплаването във въздуш
ното пространство на Република България при
охрана на въздушното пространство на Репу
блика България се извършват и в съответствие
с Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на
въздушното движение във въздушното прос
транство на Република България, Инструкция
№ 25 от 1999 г. за структурата и правилата за
работа на Центъра за координиране използва
нето на въздушното пространство на Република
България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.) и договор за
взаимодействие между Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ и Щаба
на Военновъздушните сили за гражданско-во
енна координация при осигуряване обслужва
нето на въздушното движение във въздушното
пространство на Република България.
Чл. 16. Щабът на Военновъздушните сили
своевременно информира Главна дирекция
„Гранична полиция“ на Министерството на въ
трешните работи за полети на въздухоплавателни
средства в близост до държавната граница на
Република България и при нарушение на въз
душното пространство на Република България.
Чл. 17. Координацията между структурите
от Българската армия, Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на външните работи
и Държавна агенция „Национална сигурност“
при осъществяване на контрол над въздухо
плаването във въздушното пространство на
Република България при охрана на въздуш
ното пространство на страната се организира
от Българската армия и се осъществява чрез
Военния команден център.
Чл. 18. Координация между военните и граж
данските органи за обслужване на въздушното
движение се осъществява преди и по време на
провеждане на контролни и тренировъчни по
лети за проверка на готовността на дежурните
сили и средства от Българската армия.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Въздушно пространство на Република
България“ е въздушното пространство над
територията на страната, включително над
вътрешните и териториалните є води, в което
Република България има пълен, изключителен
и неотменим суверенитет.
2. „Въздушен суверенитет на Република
България“ е международно признатото право на
страната да контролира и управлява използва
нето на националното въздушно пространство
и при необходимост да предприема действия за
неговата охрана и отбрана. Това законно право
се упражнява чрез съвкупност от действия на
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Българската армия съвместно със структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
специализирани структури на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на вътрешните
работи и други държавни ведомства и орга
низации, осигуряващи откриване, опознаване,
следене и принуждаване за кацане на българска
територия, а в определени от закона случаи – и
използване на оръжие и бойни средства, вклю
чително за въздействие върху въздухоплавателно
средство, което е извършило непозволено на
влизане или прелитане през въздушното прос
транство на страната или е нарушило правилата
на полетите във въздушното пространство на
Република България.
3. „Контрол над въздухоплаването във въз
душното пространство на Република България“
е непрекъсната дейност по наблюдение, сле
дене и идентифициране на въздухоплавателни
средства, а при необходимост – и въвеждане
на забрани, ограничения и други действия за
осигуряване безопасността на въздухоплаването
и спазване на установените правила и проце
дури за извършване на полети във въздушното
пространство на Република България.
4. „Въздухоплавателно средство нарушител“
е въздухоплавателно средство, което е навлязло
без разрешение във въздушното пространство на
Република България или е нарушило правилата
на полетите, или е без държавен регистраци
онен отличителен знак, или не се подчини на
указанията на органите, които ръководят и
контролират полетите.
5. „Охрана на въздушното пространство на
Република България“ е задача за осигуряване
на въздушния суверенитет на страната и за
пресичане на нарушения на въздухоплавателни
средства, които извършват непозволено навли
зане, ползване или прелитане през въздушното
пространство на Република България или на
рушават правилата на полетите.
6. „Air Policing“ e мирновременна задача,
която включва използването на системата за
управление и наблюдение на въздушното прос
транство, системата за командване и управле
ние на военновъздушните сили и подходящи
сили и средства за противовъздушна отбрана,
включително изтребители-прехващачи, с цел
опазване неприкосновеността на въздушното
пространство на страните – членки на НАТО.
7. „Органи за обслужване на въздушното
движение“ са органите за контрол на въздушното
движение, центърът за полетна информация и
органите за летищно полетно-информационно
обслужване.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 130,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
8200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за приемане на Правилник за организацията
и дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба
„Военна информация“ и Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в служба
„Военна информация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Правилник за организацията
и дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение
и прекратяване на службата в служба „Военна
информация“ съгласно приложение № 1 (по
верително).
Чл. 2. Приема Класификатор на длъжностите
на военнослужещите в служба „Военна информа
ция“ съгласно приложение № 2 (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за дейността на
служба „Военна информация“ (строго секретен),
приет с Постановление № 273 на Министерския
съвет от 2000 г.
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 24, ал. 1, чл. 100, ал. 5 и чл. 101, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната и на ръ
ководителя на служба „Военна информация“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за провеждане на
конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на
концесии за добив на подземни богатства по
Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за про
веждане на конкурси и търгове за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване и
на концесии за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване и на концесии за добив на подземни
богатства по Закона за подземните богатства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за
провеждане на конкурси и търгове за предоста
вяне на разрешения за търсене и/или проучване
и на концесии за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства (ЗПБ).
(2) Конкурсите и търговете се провеждат
при спазване на принципите за:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност на всички кандидати
и участници в процедурата и недопускане на
дискриминация.
Чл. 2. (1) „Конкурс“ е процедура, при ко
ято въз основа на предварително определени
критерии всяко физическо или юридическо
лице, регистрирано като търговец, може да
подаде заявление при условията и по реда на
ЗПБ и на наредбата за допускане до участие.
Допуснатите до участие в конкурса кандидати
се класират чрез оценка на подадените от тях
предложения.
(2) Според начина на провеждането им
конкурсите са:
1. присъствен (открит) конкурс, при който
разглеждането на подадените предложения се
провежда на открити заседания на конкурсната
комисия, на които присъстващите участници
могат да дават пояснения по подадените оферти;
2. неприсъствен (закрит) конкурс, при който
на закрити заседания на конкурсната комисия
подадените предложения се разглеждат в от
съствие на участниците в конкурса.
Чл. 3. (1) „Търг“ е процедура, при която
всяко физическо или юридическо лице, реги
стрирано като търговец, може да подаде заяв
ление за допускане до участие. Класирането
на предложенията на допуснатите до участие
се извършва в резултат на наддаване по един
критерий – предложена най-висока цена (це
ново предложение) на правото да се търси и/
или проучва – при разрешения за търсене и/
или проучване, съответно на минималното
концесионно плащане – при концесии за добив.
(2) Според начина на провеждането им
търговете са:
1. търг с явно наддаване, при който надда
ването се извършва в открито заседание, като
присъстващите участници наддават с ценови
предложения чрез явно изразено съгласие с
обявени последователно нива (наддавателна
стъпка) над предварително определената пър
воначална цена;
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2. търг с тайно наддаване се провежда на
едно закрито заседание на комисията, на което
се отварят предварително направените ценови
предложения.
(3) За спечелил търга участник се определя
този, който е предложил най-високата цена
над предварително определената първоначална
цена.
Чл. 4. (1) Конкурс се провежда задължително
за предоставяне на разрешения за търсене и/
или проучване на подземни богатства, както
следва:
1. за нефт и природен газ;
2. за подземни богатства в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона;
3. за непредоставени площи с установени
открития и находища;
4. когато в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ е
постъпило заявление от друг кандидат за същата
площ и за същата група подземно богатство
съгласно обявата.
(2) Конкурс се провежда задължително за
предоставяне на концесии за находища на
подземни богатства със заведени в Национал
ния баланс запаси и ресурси, за които няма
предявени права по чл. 29 ЗПБ.
Чл. 5. (1) Търг се провежда задължително за:
1. издаване на разрешения за търсене и/
или проучване на подземни богатства за пло
щи, включващи и непредоставено установено
находище по смисъла на чл. 2, ал. 3 ЗПБ;
2. за предоставяне на концесии за добив на
подземни богатства от установени находища по
чл. 2, ал. 3 ЗПБ.
(2) Наличието на установено находище се
удостоверява със списъка по чл. 2, ал. 4 ЗПБ.
Г л а в а

в т о р а

ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН
КУРСНА ИЛИ ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
Чл. 6. (1) Процедурите за провеждане на
търг или конкурс за предоставяне на разреше
ния за търсене и/или проучване се откриват по
заявление от заинтересувано лице в случаите
по чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗПБ или по служебна ини
циатива на компетентния орган – в случаите
по чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3 ЗПБ.
(2) Процедурите за провеждане на конкурс
или търг за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства се откриват по заявле
ние от заинтересувано лице или по служебна
инициатива на компетентния орган.
Чл. 7. (1) Производство за предоставяне
на права за търсене и/или проучване или на
концесия за добив на подземни богатства чрез
провеждане на търг или конкурс се открива
след преценка за законосъобразност и целе
съобразност в съответствие с изискванията на
чл. 56 ЗПБ.
(2) Производство по ал. 1 се открива след
предварително съгласуване на площта за тър
сене и/или проучване или на концесионната
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площ, както и на групата или вида подземни
богатства, за които се предоставят правата.
Съгласуването се извършва по реда на чл. 26,
ал. 2 и 3 ЗПБ със:
1. специализираните карти и регистри по
ЗПБ и с компетентните министри за опазване
на националната сигурност и отбраната на
страната, за защитени със закон територии,
обекти и културни ценности;
2. останалите компетентни органи по чл. 7
ЗПБ с цел установяване наличието или лип
сата на:
а) заявление за откриване или на открито
производство за издаване на разрешение за
търсене и/или проучване;
б) заявление за откриване или открито про
изводство за предоставяне на концесия за добив;
3. кмета на съответната община, на чиято
територия е разположена съгласуваната площ,
за удостоверяване наличието или липсата на
обстоятелство по чл. 56, ал. 1, т. 5 ЗПБ.
Чл. 8. Въз основа на получените съгласува
телни становища компетентният орган:
1. издава заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ,
съответно изготвя предложението до Министер
ския съвет по чл. 44, ал. 2 ЗПБ, за провеждане
на конкурс или търг за издаване на разрешение
за търсене и/или проучване, или
2. възлага изготвянето и приемането на
концесионните анализи, след което изготвя
предложението по чл. 45, ал. 2 ЗПБ, или
3. издава мотивирана заповед за отказ по
чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 56 ЗПБ.
Г л а в а

т р е т а

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРО
ЦЕДУРАТА
Чл. 9. (1) Конкурсната или тръжната про
цедура се провежда от комисия, назначена със
заповед на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(2) При спор за компетентност Министер
ският съвет с решение определя компетентния
орган по чл. 7 ЗПБ, който да проведе конкурса
или търга.
(3) Комисията по ал. 1 се състои от нече
тен брой членове и включва представители
на органите по чл. 7 ЗПБ съобразно тяхната
компетентност, на министъра на финансите и
на администрацията на Министерския съвет.
Мнозинството от състава на комисията не може
да бъде сформирано от представители на един
орган или ведомство.
(4) В заповедта за назначаване на комисията
се посочва резервен член за всеки от назначените
титуляри. Титулярят от определено ведомство
се замества само от резервен член от същото
ведомство. Резервният член встъпва в правата
на титуляря при невъзможност на последния
да участва в заседание на комисията или при
освобождаването му по реда на ал. 7.
(5) Не може да участва като член на ко
мисията или като резервен член лице, което:
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1. има материален интерес от предоставянето
на разрешението за търсене и/или проучване
или на концесията;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат или участник в процедурата
за предоставяне на разрешение за търсене и/
или проучване или на концесия, а в случаите,
когато кандидатът или участникът е юридическо
лице – и с член на неговия управителен или
контролен орган.
(6) Членовете на комисията са длъжни в
тридневен срок:
1. от получаване на заповедта за назнача
ване на комисията да подадат декларация за
материален интерес от предоставяното раз
решение за търсене и/или проучване или от
предоставяната концесия;
2. от узнаване на обстоятелството, че в
процедурата за предоставяне на разрешение
за търсене и/или проучване или предоставяне
на концесия участва свързано с тях лице, да
подадат искане за освобождаване от състава
на комисията.
(7) Органът, издал заповедта за назначаване
на комисията, освобождава член на комисията
при:
1. деклариране на материален интерес;
2. подадено искане за освобождаване от
състава на комисията;
3. наличие на други случаи, при които по
обективни причини членът на комисията не
може да изпълнява задълженията си.
Чл. 10. (1) Членовете на комисията, слу
жителите, които осъществяват техническото
є обслужване, и привлечените консултанти са
длъжни да опазват тайната на предоставената
им във връзка с провеждането на процедурата
информация, за което подписват декларация.
(2) По време на процедурата за определяне
на титуляр на права или концесионер лица
та по ал. 1 не могат да правят изявления за
средствата за масово осведомяване, свързани
с провеждането на процедурата.
Чл. 11. Комисията заседава при кворум
минимум две трети от състава, като приема
решенията си с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл. 12. (1) Комисията:
1. изготвя и представя за одобряване от
компетентния орган по чл. 7 ЗПБ проект на
конкурсни или тръжни книжа;
2. заедно с проекта по т. 1 предлага на
компетентния орган по чл. 7 ЗПБ проект на
акт по чл. 43, ал. 3 или по чл. 44, ал. 3, или по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ за откриване на конкурсната
или тръжната процедура;
3. организира съхраняването на заявленията
и на офертите или на ценовите предложения;
4. допуска до или отстранява от участие
кандидатите в конкурса или търга;
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5. дава разяснения по конкурсните или
тръжните книжа и предоставя допълнителна
информация или документи;
6. разглежда и оценява офертите или цено
вите предложения или провежда наддаването,
въз основа на което класира участниците в
конкурса или търга;
7. при необходимост може да изисква по
служебен път документи за достоверността на
представената от кандидатите информация;
8. приема правила за работата си.
(2) В конкурсните/тръжните книжа се опре
делят минималните изисквания за управленски
и финансови възможности на кандидатите.
(3) Решенията на комисията се мотивират
и заедно с извършените от нея действия се от
разяват в съответния протокол по чл. 13, ал. 1.
(4) Председателят на комисията може да
привлича като консултанти служители или
външни експерти. Консултантите се назнача
ват със заповед на съответния министър по
предложение на председателя на комисията.
Разпоредбите на чл. 9, ал. 5 – 7 се прилагат
съответно и за консултантите.
(5) На членовете на комисията и на привле
чените консултанти се изплаща възнаграждение
в размер, определен със заповедта за тяхното
назначаване.
(6) Средствата за възнаграждения на чле
новете на конкурсните и тръжните комисии
за предоставяне на права за търсене и/или
проучване, както и на привлечените към тях
консултанти (служители и външни експерти)
се осигуряват от постъпленията от годишните
такси за площ по предоставените разрешения
от органите по чл. 7 ЗПБ по реда на чл. 62,
ал. 3 ЗПБ.
(7) Средствата за възнаграждения на чле
новете на конкурсните и тръжните комисии за
предоставяне на концесии за добив, както и на
привлечените към тях консултанти (служители
и външни експерти) се осигуряват по реда на
чл. 103, ал. 2, т. 4 и ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за концесиите, приет с
Постановление № 161 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; попр.,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г. и бр. 3
от 2010 г.).
Чл. 13. (1) За всяко заседание на комисията
се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва в два екзем
пляра от всички присъствали на заседанието
членове на комисията. Подписването с особено
мнение на член от комисията се отбелязва в
протокола, към който се прилагат писмените
мотиви за особеното мнение.
Чл. 14. Предвиденото в наредбата уведомя
ване на кандидатите и участниците в конкурса
или търга се извършва от комисията писмено
срещу подпис на кандидата/участника или на
негов упълномощен представител или с из
пращане на писмо с обратна разписка, или по
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факс. Уведомяването може да се извършва и
чрез изпращане на решение или уведомление
чрез електронната поща, посочена при закупу
ване на документацията за участие, съответно
в заявлението за участие. При изпращане чрез
електронна поща решението/уведомлението се
смята за връчено с постъпването му в посоче
ната информационна система и се удостоверява
с копие от електронния запис за това.
Чл. 15. (1) Комисията приключва работата
си с изготвяне на:
1. протокол за класиране на участниците в
проведения конкурс или търг с тайно надда
ване, или
2. протокол за обявяване крайните суми на
участниците в проведения търг с явно надда
ване, или
3. протокол за липсата на допуснат до учас
тие в процедурата кандидат.
(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят в два
екземпляра, единият от които се прилага към
досието на процедурата. В срок до 3 работ
ни дни от изготвянето вторият екземпляр се
представя на органа по чл. 7 за предприема
не на действията по чл. 49, ал. 2 или 3 ЗПБ.
Протоколите се подписват от всички членове
на комисията, участвали в заседанието за кла
сиране на участниците, а протоколът по ал. 1,
т. 2 се подписва и от явилите се на наддаването
участници.
(3) До приключване на процедурата доку
ментацията, събрана в хода є, се съхранява от
председателя на комисията.
(4) В срок до 3 работни дни от приключване
работата на комисията председателят є предава
на директора на функционално компетентната
дирекция документацията по ал. 3 за архивиране.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕ
ДУРА
Раздел І
Откриване на конкурсната процедура
Чл. 16. (1) Конкурсната процедура се открива
с издаване на заповедта по чл. 43, ал. 3 или
с приемане на решението на Министерския
съвет по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
(2) С акта по ал. 1 се определят:
1. обектът на разрешението или концесията;
2. срокът на концесията – при конкурс за
предоставяне на концесия;
3. срокът за провеждане на конкурса, който
не може да е по-кратък от 45 дни и по-дълъг от
90 дни от датата на обнародване на заповедта,
съответно на решението;
4. срокът за закупуване на конкурсните кни
жа, който при конкурс за издаване на разреше
ние за търсене и/или проучване на нефт и/или
газ и/или за проучване на подземни богатства
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона не може да бъде по-кратък

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

от 120 и по-дълъг от 180 дни от обнародването
на решението на Министерския съвет по чл. 44,
ал. 3 ЗПБ;
5. мястото и срокът, в който се приемат
документите за участие (заявлението за учас
тие) в конкурса;
6. размерът на депозита и срокът, в който
трябва да бъде внесен;
7. министърът или ръководителят на ведом
ството, на когото се възлага провеждането на
конкурса за предоставяне на концесия;
8. други условия на конкурса.
(3) Заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ се об
народва в „Държавен вестник“ и на интернет
страницата на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(4) Решението на Министерския съвет по
чл. 44, ал. 3 ЗПБ се обнародва в „Държавен
вестник“, на интернет страницата на Минис
терския съвет и в „Официален вестник“ на
Европейския съюз.
(5) Решението на Министерския съвет по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Минис
терския съвет.
Чл. 17. (1) Конкурсните книжа съдържат
най-малко:
1. копие от заповедта по чл. 43, ал. 3, съ
ответно от решението по чл. 44, ал. 3 или по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ;
2. геоложка информация за площта за тър
сене и/или проучване или на концесията за
добив и карта (схема) на площта в подходящ
мащаб с обозначена номерация на характер
ните гранични точки и техните координати в
система „1970 г.“;
3. изискванията относно представянето на
заявлението и документите по чл. 46, ал. 2
ЗПБ, както и образци на документи;
4. минималните изисквания за управленски
и финансови възможности на кандидатите;
5. конкурсните условия, включително из
искванията към разработките по отделните
критерии за оценка на офертите и документите,
с които се доказват, в случаите, когато такива
са необходими;
6. правилата за провеждане на конкурса,
включително сроковете за подаване на искания
за разяснения по конкурсните книжа;
7. методиката за оценка на офертите.
(2) Към конкурсните книжа се прилагат:
1. проект на договор за търсене и/или про
учване или на концесия за добив;
2. образци на декларацията за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в
конкурсните книжа, както и на всички други
декларации, удостоверяващи липсата на об
стоятелства, препятстващи възможността за
участие в конкурса;
3. образци на заявление и на оферта;
4. други документи и образци, които по
преценка на конкурсната комисия следва да
бъдат включени в конкурсните книжа.
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Раздел II
Допускане до участие
Чл. 18. Заявление за участие в процедурата
може да подаде всяко закупило конкурсните
книжа заинтересувано лице, регистрирано
като търговец, отговарящо на изискванията на
чл. 23, ал. 1 ЗПБ, за което не е налице някое
от обстоятелствата по чл. 19.
Чл. 19. (1) В конкурсната процедура не се
допуска до участие юридическо лице:
1. което не е търговец;
2. което има просрочени парични задълже
ния към българската държава или към община
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-оси
гурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;
3. на което управител или член на управи
телния орган, а в случай че член на управи
телния орган е юридическо лице – неговият
представител в съответния управителен орган,
е осъден с влязла в сила присъда за престъ
пления против собствеността, стопанството,
финансовата, данъчната или осигурителната
система, за престъпления по служба или за
подкуп, както и за престъпления, свързани с
участие в престъпна група;
4. което не е дало съгласие за опазване на
тайната на сведенията, които се съдържат в
конкурсните книжа;
5. което не е дало съгласие с предварително
обявените условия на конкурса и правилата за
неговото провеждане.
(2) В процедурата не се допуска до участие
физическо лице:
1. за което е налице обстоятелство по ал. 1,
т. 1, 2, 4 и 5;
2. което е осъдено с влязла в сила присъда
за престъпление по ал. 1, т. 3;
3. което е лишено от правото да осъществява
търговска дейност.
(3) Не се допуска до участие в процедурата
лице, което не е представило в съответствие с
изискванията в конкурсните книжа доказател
ства за удостоверяване наличието на минимал
ните изисквания за управленски и финансови
възможности.
(4) Не се допуска до участие в конкурса и
лице, което не е закупило конкурсните книжа,
не е внесло определения депозит и не е запла
тило таксата за участие.
Чл. 20. (1) Заявлението се изготвя на бъл
гарски език в съответствие с приложения към
конкурсните книжа образец и се подписва от
лице с представителна власт.
(2) Към заявлението освен посочените в
чл. 46, ал. 2 ЗПБ документи се прилагат и:
1. нотариално заверено пълномощно, в
случай че кандидатът се представлява от пъл
номощник;
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2. декларация, подписана от лице с пред
ставителна власт, за удостоверяване на банка,
банков клон и банкова сметка, по която да бъде
възстановен внесеният от кандидата депозит за
участие в процедурата;
3. доказателства за удостоверяване наличи
ето на минималните управленски и финансови
възможности.
(3) Когато кандидатът е чуждестранно лице,
той удостоверява липсата на просрочени задъл
жения за публични вземания към държавата,
в която е установен в съответствие със зако
нодателството на държавата, в което е уста
новено, определено в съответствие с Кодекса
за международното частно право.
Чл. 21. (1) Заявлението и приложенията
към него се подават на мястото и в срока,
определени в акта по чл. 16, ал. 1.
(2) Не се приемат заявления, които са по
дадени след определения срок.
(3) Заявлението и приложенията към него се
подават в запечатан плик, обозначен с надпис
„Заявление за участие в конкурс“, с посочване
на предмета на конкурса.
(4) Подадените заявления се завеждат в
деловодството на съответния орган по чл. 7
ЗПБ. Върху плика длъжностното лице от дело
водството, което го приема, отбелязва поредния
номер, датата и часа на приемането, след което
го предава срещу подпис на член на конкурсната
комисия. Комисията води регистър, в който се
описват заявленията за участие по поредността
на подаването им съобразно входящия номер
на деловодството.
Чл. 22. (1) Подадените заявления за участие
с приложените към тях документи се отварят
и разглеждат от комисията в срок до 7 дни от
изтичането на срока за подаване.
(2) Комисията се произнася по спазването
на определените с книжата изисквания или по
необходимостта от даване на срок за отстраня
ване на допуснати нередовности или непълноти,
като посочва точно техния вид.
(3) При наличие на нередовности или непъл
ноти комисията изготвя и изпраща уведомление
до съответния заявител, което съдържа точни
указания и срок за отстраняването им.
Чл. 23. (1) Комисията приема решение за
допускане до участие в конкурса или за отказ.
Кандидатите се уведомяват за приетите решения
по реда на чл. 14.
(2) Комисията не допуска до участие в про
цедурата кандидат:
1. за когото е налице някое от обстоятел
ствата по чл. 19, или
2. който не е представил документ, посочен
в чл. 46, ал. 2 ЗПБ или в чл. 20, или
3. който е представил невярна информация
и това е удостоверено със съответен документ.
(3) Конкурсът се провежда и когато до
участие в процедурата е допуснат само един
кандидат.
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(4) Ако няма допуснат до участие в про
цедурата кандидат, конкурсът се прекратява с
мотивирана заповед на органа по чл. 7 ЗПБ.
Раздел IIІ
Оферта. Класиране на участниците
Чл. 24. (1) Офертата съдържа:
1. разработки по критериите, формиращи
комплексната оценка на офертата;
2. други разработки в изпълнение на усло
вията, ако са посочени в книжата за участие;
3. предложение за работна програма за
търсенето и/или проучването или за добива в
съответствие с разработките по т. 1 и 2.
(2) Към офертата се прилагат:
1. декларация за произход на средствата по
чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари;
2. документи, удостоверяващи изпълнени
ето на критериите, формиращи комплексната
оценка;
3. декларация за конфиденциалност за част
от информацията в офертата, представляваща
търговска или техническа тайна на участника,
защитена по съответния ред;
4. други документи, посочени в конкурсните
книжа;
5. опис на приложенията към офертата.
Чл. 25. (1) В обявения в заповедта/решени
ето за провеждане на конкурса срок комисията
отваря офертите на допуснатите до участие
кандидати.
(2) Комисията отваря офертите по реда на
приемането им и проверява съответствието им
с приложения опис и изискванията по чл. 23.
Констатирано несъответствие се отразява в про
токола на комисията за отваряне на офертите.
Комисията може да поиска отстраняването му
в определен срок.
Чл. 26. След отварянето на офертите члено
вете на комисията за провеждане на конкурса
се запознават с тяхното съдържание преди
провеждане на заседанията за разглеждането
и оценяването им.
Чл. 27. (1) При присъствен (открит) конкурс
по преценка на комисията се провежда открито
заседание, на което:
1. всички участници, подали оферти, могат
да присъстват и да дават пояснения по пода
дените оферти пред останалите участници, или
2. допуснатите до участие кандидати се из
слушват от комисията един по един.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 участниците
се изслушват по предварително определен от
комисията график, за който се уведомяват.
(3) Неявяването на участник или на негов
упълномощен представител не е пречка за про
веждането на конкурса. В тези случаи офертата
се оценява без изслушване на участника.
(4) В деня на провеждане на конкурса учас
тниците по реда на подаване на офертите или
съобразно графика по ал. 2 представят устно
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пред комисията своите писмени предложения в
офертата относно конкурсните изисквания при
определен от комисията регламент за време
на изложението. Участникът представя резюме
на офертата си, без да променя качествените
и количествените є параметри.
(5) Комисията може да поставя допълнителни
въпроси към участниците по време на устното
им изложение. Разясненията на участниците
не могат да представляват допълнения или
изменения на подадените оферти и на обвърз
ващото предложение.
(6) След изслушване на всички явили се
участници комисията пристъпва към обсъждане
и оценяване на офертите по съдържащата се в
конкурсните книжа методика за оценка.
(7) Комисията изготвя формуляри за оценка
по отделните критерии за оценка на офертите
и за обща оценка от всеки член на комисията
на всяка от подадените оферти. Всеки член
на конкурсната комисия попълва индивидуално
формуляр за оценка. Класирането на участници
те се извършва въз основа на индивидуалните
оценки на членовете на комисията. Попълне
ните формуляри се прилагат към протокола от
заседанието на комисията.
Чл. 28. При провеждане на неприсъствен
(закрит) конкурс комисията осъществява
своята дейност на закрити заседания без
присъствие и изслушване на участниците,
като уведомяването за взетите от комисия
та решения се извършва по реда на чл. 14.
Разпоредбите за провеждане на присъствен
конкурс се прилагат съответно.
Чл. 29. (1) При разглеждане на офертите
комисията може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците
обстоятелства и верността или автентичността
на приложени документи, включително чрез
официално запитване до компетентни органи;
2. да изисква представяне в определен срок
на допълнителни доказателства за обстоятел
ства, посочени в офертата, или отстраняване
на технически несъответствия.
(2) В случаите по ал. 1 участниците или
компетентните органи предоставят поисканата
от комисията информация в срок до 3 дни от
получаване на искането.
(3) Отстранените технически несъответствия
и представените допълнителни доказателства
стават неразделна част от офертата, като не
могат да изменят или допълват офертата от
носно разработките по отделните критерии за
оценка на офертите.
Чл. 30. (1) Разглеждането и оценяването
на офертите на участниците се извършва от
комисията на заседание, проведено в срок до
14 дни от изтичането на срока за подаване на
офертите, определен със заповедта по чл. 43,
ал. 3, съответно с решението по чл. 44, ал. 3
или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
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(2) Офертите се разглеждат и оценяват в
съответствие с конкурсните изисквания и ме
тодиката за оценка на офертите.
Чл. 31. Въз основа на извършеното оценяване
комисията изготвя протокол за класиране на
участниците, съдържащ:
1. датата на проведените заседания;
2. списък на допуснатите до участие в кон
курса кандидати, подали оферти;
3. отстранените от участие кандидати в кон
курса и мотиви за отстраняването им;
4. участника, класиран на първо място в
съответствие с приетата методика за оценка;
5. класираните на второ и следващо място
участници и общите им оценки;
6. мотивите за класирането, изготвени въз
основа на разгледаните оферти.
Чл. 32. (1) Протоколът по чл. 31 се изпраща
в срок до 3 работни дни на компетентния орган
по чл. 7 ЗПБ за утвърждаване на класирането,
направено от комисията.
(2) Ако в конкурсните книжа не е предви
дено друго, депозитите на всички кандидати и
участници в процедурата се възстановяват в
15-дневен срок от влизането в сила на разре
шението за търсене и/или проучване или на
решението за предоставяне на концесия.
(3) Депозитът не се възстановява на участ
ник, определен за титуляр или концесионер,
който откаже да сключи договор или да склю
чи договор при условията и параметрите на
подадената от него оферта.
Г л а в а

п е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
Раздел I
Откриване на процедурата
Чл. 33. (1) Тръжната процедура се открива
със заповедта по чл. 43, ал. 3 или с решението
на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 или по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
(2) С акта по ал. 1 се определят:
1. обектът на разрешението или концесията;
2. срокът на концесията – при търг за пре
доставяне на концесия;
3. срокът за провеждане на търга, който не
може да е по-кратък от 45 дни и по-дълъг от
90 дни от датата на обнародване на заповедта,
съответно на решението;
4. срокът за закупуване на тръжните книжа,
който при търг за издаване на разрешение за
търсене и/или проучване на нефт и/или газ
и/или за проучване на подземни богатства
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона не може да бъде по-кратък
от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от обнарод
ването на решението на Министерския съвет
по чл. 44, ал. 3 ЗПБ;
5. мястото и срокът, в който се приемат
документите за участие в търга;
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6. размерът на депозита и срокът, в който
трябва да бъде внесен;
7. първоначалната цена на правото да се
търси и/или проучва, съответно на минимал
ното концесионно плащане;
8. министърът или ръководителят на ведом
ството, на когото се възлага провеждането на
търга за предоставяне на концесия;
9. други условия на търга.
(3) Заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ се об
народва в „Държавен вестник“ и на интернет
страницата на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(4) Решението на Министерския съвет по
чл. 44, ал. 3 ЗПБ се обнародва в „Държавен
вестник“, на интернет страницата на Минис
терския съвет и в „Официален вестник“ на
Европейския съюз.
(5) Решението на Министерския съвет по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Минис
терския съвет.
Чл. 34. (1) Първоначалната цена на пра
вото да се търси и/или проучва се определя
в зависимост от конкретните особености на
площта и разположеното в границите на
нейната територия установено находище,
очакваните приходи от бъдещ добив, както и
от направените фактически разходи на дър
жавата за извършени геоложки изследвания и
за установяване на запасите и/или ресурсите
в находището.
(2) Определената минимална цена в проце
дури за предоставяне на концесия за добив е
равна на минималното концесионно плащане,
изчислено съгласно Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на ЗПБ, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.),
и изготвените за целта концесионни анализи.
(3) При провеждане на търг с явно наддаване
стъпката на наддаване, определена с тръжните
книжа, не може да бъде по-малка от 5 на сто
и повече от 10 на сто от първоначалната цена.
Чл. 35. (1) Тръжните книжа задължително
съдържат:
1. копие от заповедта по чл. 43, ал. 3, съот
ветно от решението по чл. 44, ал. 3 или чл. 45,
ал. 3 ЗПБ;
2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозна
чена номерация и координати на характерните
гранични точки на площта за търсене и/или
проучване или на концесията за добив;
3. предварително изготвена и задължителна
за изпълнение от титуляря на правата или от
концесионера минимална работна програма,
одобрена със заповедта по чл. 43, ал. 3, съ
ответно с решението по чл. 44, ал. 3 или по
чл. 45, ал. 3 ЗПБ, която съдържа:
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а) минимален обем на дейностите по пре
доставеното разрешение за търсене и/или
проучване или по концесията за добив;
б) геолого-икономическа оценка на площ
та – при провеждане на търг за издаване на
разрешение за търсене и/или проучване;
в) протокол за наличните ресурси и запа
си – при провеждане на търг за предоставяне
на концесия за добив;
4. правила за провеждане на търга.
(2) Към тръжните книжа се прилагат:
1. проект на договор за търсене и/или про
учване или на концесия за добив;
2. образец на заявление за участие в търга;
3. образци на декларацията за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в
тръжните книжа, както и на всички други де
кларации, които удостоверяват липсата на об
стоятелствата, препятстващи участието в търга;
4. образец на ценово предложение при търг
с тайно наддаване;
5. други документи и образци, които по пре
ценка на комисията следва да бъдат включени
в тръжните книжа.
Раздел II
Допускане до участие в тръжната процедура
Чл. 36. За подаването на заявления и цено
ви предложения, разглеждането на подадените
заявления за участие в търга, допускането и
отказа за допускане до участие в процедурата
на кандидат, подал заявление, се прилагат съот
ветно изискванията на глава четвърта, раздел ІІ.
Раздел III
Търг с явно наддаване
Чл. 37. (1) На датата и в часа, определени
за провеждане на търга с явно наддаване и
съобщени по реда на чл. 14 с покана до до
пуснатите участници, комисията проверява кои
от тях са се явили за участие в процедурата.
Участниците или упълномощените им предста
вители се легитимират пред тръжната комисия
чрез представяне на документ за самоличност,
а за упълномощените представители – и пъл
номощно.
(2) Председателят на комисията обявява пър
воначалната цена, от която започва наддаването,
както и стъпката на наддаване, предварително
определени в тръжните книжа.
(3) Председателят на комисията поканва
последователно по реда на подаване на заявле
нията всички допуснати участници да потвърдят
устно определената минимална цена.
(4) Когато някой от допуснатите участници
откаже да потвърди минималната цена, коми
сията не го допуска да продължи участието си
в процедурата, а внесеният депозит за участие
се задържа.
(5) Наддаването се извършва чрез гласно
обявяване от участниците на последователни
суми над минималната цена, разграничени с
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изрично отбелязване от председателя на коми
сията. Всяко увеличение на цената е равно на
стъпката на наддаване.
Чл. 38. (1) Ако при повече от един допуснат
участник присъства само един, търгът се про
вежда в определения час на следващия работен
ден. Неявилите се участници се уведомяват по
реда на чл. 14.
(2) Когато на обявената допълнителна дата
отново се яви само един участник и той потвър
ди минималната цена, като откаже да наддава,
наддаването приключва и това обстоятелство
се отразява в протокола.
(3) В случай че се явят повече участници и
потвърдят минималната цена, без да обявяват
следваща по-висока, търгът се прекратява, а
внесените депозити се задържат.
Чл. 39. (1) Наддаването при провеждане на
търга приключва със съставяне на протокол за
обявяване на крайните суми от участниците в
проведения търг.
(2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
1. присъствалите членове на комисията;
2. списък на присъствалите участници;
3. предложените цени;
4. стъпката на наддаване;
5. крайните суми на участниците.
(3) Протоколът се съставя в деня на явното
наддаване и се подписва от всички присъст
вали членове на комисията и от участниците
в наддаването.
Чл. 40. (1) Протоколът по чл. 39 се изпраща
в срок до 3 работни дни на компетентния орган
по чл. 7 ЗПБ за утвърждаване на класирането.
(2) Ако в тръжните книжа не е посочено
друго, депозитите на всички кандидати и учас
тници в процедурата се възстановяват в 15-дне
вен срок от влизането в сила на разрешението
за търсене и/или проучване или на решението
за предоставяне на концесия.
(3) Депозитът не се възстановява на участ
ник, определен за титуляр или концесионер,
който откаже да сключи договор или да сключи
договор на предложената от него цена.
Раздел ІV
Търг с тайно наддаване
Чл. 41. (1) В деня на провеждане на търг
с тайно наддаване комисията разпечатва по
дадените пликове с ценови предложения по
реда на постъпването им. Участниците в търга
или техни упълномощени представители имат
право да присъстват при отваряне на ценовите
предложения от комисията.
(2) Ценовите предложения се подписват наймалко от трима членове на комисията – пред
ставители на различни ведомства.
(3) Редовно подадените ценови предложения
са класират в низходящ ред според размера на
предложената цена.
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(4) В деня на отваряне на ценовите предло
жения се съставя протокол, който се подписва
от присъствалите членове на комисията.
(5) При провеждане на търг с тайно над
даване се прилагат съответно разпоредбите на
чл. 39, ал. 2 и чл. 40.
Чл. 42. (1) Когато двама или повече учас
тници предложат еднаква най-висока цена,
председателят на комисията обявява резулта
та, вписва го в протокола и определя срок за
провеждане на явен търг между тях.
(2) Председателят на комисията уведомява по
реда на чл. 14 участниците, предложили еднаква
най-висока цена, за деня и часа на провеждане
на явния търг. Явният търг се провежда по
реда на раздел ІІІ, като наддаването започва
от предложената еднаква най-висока цена със
стъпка на наддаване, определена в тръжните
книжа, съгласно изискванията по чл. 34, ал. 3.
(3) В деня и часа, определени за провеж
дане на явен търг, лицата по ал. 1 или техни
упълномощени представители се легитимират
пред тръжната комисия чрез представяне на
документ за самоличност, а за упълномощените
представители – и пълномощно.
(4) Когато в деня и часа, определени за
провеждане на явния търг, не се яви някое
от лицата по ал. 1 или негов упълномощен
представител, комисията отстранява от участие
неявилия се, а внесеният от него депозит се
задържа. Търгът се провежда между останалите
явили се участници, а ако явилият се участник
е само един, той се определя за спечелил търга.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за под
земните богатства.
8202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за създаване на Антидопингов център, приемане на правилник за устройството и дейността му и целево предоставяне на средства по
бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта за неговото финансиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава специализиран орган – Анти
допингов център, към министъра на физическото
възпитание и спорта.
Чл. 2. Приема Правилник за устройството и
дейността на Антидопинговия център по чл. 1.
Чл. 3. Министърът на финансите да предос
тави от централния бюджет за 2010 г. средства
в размер 5 000 000 лв. по бюджета на Минис
терството на физическото възпитание и спорта
за финансиране на Антидопинговия център.
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Чл. 4. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на физическото въз
питание и спорта да извърши налагащите се
промени по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта за 2010 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията
и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. В чл. 3 от Постановление № 195 на
Министерския съвет от 2009 г. за закриване на
Държавната агенция за младежта и спорта и за
приемане на Устройствен правилник на Минис
терството на физическото възпитание и спорта
(ДВ, бр. 64 от 2009 г.) думите „второстепенен
разпоредител“ се заменят с „второстепенни
разпоредители“ и накрая се поставя запетая и
се добавя „и Антидопинговия център – София“.
§ 3. В Устройствения правилник на Минис
терството на физическото възпитание и спорта,
приет с Постановление № 195 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.;
попр., бр. 78 от 2009 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 21, ал. 2, т. 4 думите „дирекция
„Научно и медицинско осигуряване“ се заменят
с „дирекция „Контрол и управление на спорт
ната подготовка“.
2. В чл. 25:
а) думите „Дирекция „Научно и медицинско
осигуряване“ се заменят с „Дирекция „Контрол
и управление на спортната подготовка“;
б) точки 6 и 7 се отменят;
в) в т. 13 думите „допинг проби“ се заличават.
3. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 думите
„дирекция „Научно и медицинско осигуряване“
се заменят с „дирекция „Контрол и управление
на спортната подготовка“.
§ 4. В пореден № 14 от приложение № 1
към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности (обн., ДВ,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61
и 74 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В колона 10 числото „138 052“ се заменя
със „151 340“.
2. В колона 11 числото „138 052“ се заменя
със „151 340“.
3. В колона 12 числото „138 054“ се заменя
със „151 342“.
4. В колона 13 числото „1 656 626“ се заменя
с „1 696 490“.
§ 5. Министърът на физическото възпитание
и спорта в срок до 3 месеца от влизането в
сила на постановлението да изготви и внесе в
Министерския съвет проекти на съответните
актове, уреждащи условията и реда за провежда
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не на допинговия контрол при тренировъчната
и спортно-състезателната дейност и борбата
срещу употребата на допинг в спорта.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на ми
нистъра на физическото възпитание и спорта.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Антидопинговия център
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството
и дейността на Антидопинговия център, наричан
по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е орган за осъществя
ване на допингов контрол, превенция и борба
срещу допинга в спорта.
(2) Центърът е юридическо лице на бюджетна
издръжка, което се управлява и представлява
от изпълнителен директор – второстепенен раз
поредител с бюджетни кредити към министъра
на физическото възпитание и спорта.
(3) Центърът е специализиран контролен
орган по смисъла на чл. 66, ал. 1 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
Чл. 3. (1) Центърът осъществява дейността
си самостоятелно и в сътрудничество с остана
лите национални и международни институции
и организации, имащи отношение към превен
цията и борбата срещу употребата на допинг.
(2) Центърът осъществява дейността си при
спазване на националното и международното
законодателство по отношение на борбата
срещу допинга, с утвърдените международни
стандарти, правила и списъци, както и при
осигуряване защита на правата на спортистите.
(3) В срок до 30 ноември на предходната
година центърът предлага за утвърждаване от
министъра на физическото възпитание и спорта
годишен план за дейността си.
Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез Министерството
на физическото възпитание и спорта;
2. програмно финансиране по международни
програми в областта на контрола, превенцията
и борбата срещу допинга в спорта.
Чл. 5. Центърът:
1. организира и провежда допингов кон
трол на:
а) спортистите по време на подготовка и по
време на състезания, включени в държавния
спортен календар на територията на Република
България;
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б) спортистите от страните, подписали До
пълнителния протокол към Конвенцията срещу
употребата на допинг на Съвета на Европа,
ратифицирана със закон от Народното събрание
(ДВ, бр. 36 от 1992 г.), когато те осъществяват
състезателна и тренировъчна спортна дейност
на територията на Република България;
в) спортистите, участващи в международни
състезания на територията на Република Бъл
гария, по искане от международните спортни
организации;
2. приема годишен план за провеждане на
допингов контрол;
3. изисква информация от българските спорт
ни организации, необходима за провеждане на
допингов контрол;
4. поддържа регистър на спортистите, пре
минали допингов контрол, и на получените
резултати и отчита изпълнението на наказанията,
наложени от българските спортни организации,
за нарушаване на антидопинговите правила;
5. разпространява действащия Списък на
забранените допинг вещества и методи съгласно
Международния стандарт на Световната анти
допингова агенция и своевременно информира
българските спортни организации за влизането
му в сила;
6. подпомага, разработва, насърчава и
контролира реализирането на антидопингови
програми и провежда антидопингови кампании;
7. осъществява международно сътрудничест
во в качеството си на национална антидопингова
организация;
8. следи за спазване на международните
стандарти за допингов контрол.
Г л а в а
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УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. (1) Центърът се управлява и пред
ставлява от изпълнителен директор, който
се назначава от министъра на физическото
възпитание и спорта въз основа на конкурс,
проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Трудовите правоотношения с изпълнител
ния директор на центъра се сключват, изменят
и прекратяват от министъра на физическото
възпитание и спорта.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на
центъра има следните правомощия:
1. ръководи и контролира дейностите на
центъра;
2. отговаря за законосъобразното и целесъ
образното разходване на финансовите средства
по чл. 4;
3. представлява центъра пред трети лица;
4. осигурява защита и носи отговорност
за информацията, свързана с дейностите на
центъра;
5. изпълнява функциите на работодател по
отношение на работещите в центъра;
6. утвърждава длъжностното разписание на
служителите на центъра;
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7. провежда информационната политика на
центъра;
8. одобрява външните експерти, утвърждава
състава на антидопинговите екипи и размера
на възнагражденията им;
9. представя на министъра на физическото
възпитание и спорта ежегоден доклад за дей
ността на центъра в срок до 20 февруари на
следващата година;
10. прави предложения до министъра на
физическото възпитание и спорта за налагане
на санкции на спортни организации във връзка
с нарушение на антидопинговите правила от
спортисти и спортно-технически лица;
11. уведомява министъра на физическото
възпитание и спорта, съответната международ
на организация и Световната антидопингова
агенция в случаите, когато контролният ана
лиз потвърждава неблагоприятния резултат от
анализа на проба „А“;
12. издава или отказва издаването на разре
шение за терапевтична употреба на вещества
и методи, включени в Забранителния списък;
13. сезира Дисциплинарната комисия при
Българския олимпийски комитет при условията
и по реда на Наредбата за допингов контрол
при тренировъчна и състезателна дейност;
14. създава работни групи за решаване на
проблеми и за изпълнение на конкретни задачи
от компетентността на центъра;
15. оправомощава лица, които да съставят
актове по реда на Закона за административните
нарушения и наказания;
16. осъществява други дейности, свързани с
управлението и функционирането на центъра.
(2) Изпълнителният директор издава нака
зателни постановления по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(3) В рамките на предоставените му правомо
щия изпълнителният директор издава заповеди
и други индивидуални административни актове.
Чл. 8. Правомощията на изпълнителния
директор в негово отсъствие се осъществяват
от главния секретар или от определен със за
повед служител за всеки конкретен случай и
за срока на отсъствието му.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА РАБОТА
Раздел І
Общи положения
Чл. 9. (1) Структурата на центъра включва
лаборатория за допингов контрол и три на
правления: „Изпълнение на антидопинговата
програма“, „Правно и административно обслуж
ване“ и „Финансово-счетоводно обслужване“.
(2) Общата численост на персонала в центъра
е 19 щатни бройки, разпределени по органи
зационни структури и административни звена
съгласно приложението.
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(3) При необходимост центърът може да
привлича външни експерти с подходящо об
разование, квалификация и опит.
(4) Лицата, участващи в дейността по осъ
ществяване на допинг контрола, са длъжни
да пазят и да не разгласяват информацията,
станала им известна във връзка със и/или по
повод тяхната работа.
Чл. 10. Министърът утвърждава структурата
на административните звена в центъра.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 11. Главният секретар се назначава от
изпълнителния директор и осъществява адми
нистративното ръководство на центъра, като:
1. ръководи, организира, координира и кон
тролира дейността на организационните звена
на центъра;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение;
3. осъществява общ контрол по изпълнението
на възложените задачи;
4. изпълнява и други задачи, възложени му
от изпълнителния директор;
5. осъществява контрол върху входящата и
изходящата кореспонденция;
6. контролира и отговаря за работата с до
кументите, съхраняването им и опазването на
информацията;
7. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите.
Раздел ІІІ
Лаборатория за допингов контрол
Чл. 12. (1) На територията на Република
България лабораторният анализ на допинг про
би се извършва от лабораторията за допингов
контрол към центъра.
(2) Лабораторията за допингов контрол се
ръководи от директор, който се назначава и
освобождава от изпълнителния директор на
центъра след писменото съгласие на министъра
на физическото възпитание и спорта.
Чл. 13. Лабораторията за допингов контрол
извършва анализи, отнасящи се до допинг кон
трола на национално ниво, като спазва между
народните стандарти, включени в световната
антидопингова програма – Международния
стандарт за лабораториите и Международния
стандарт за изпитване.
Чл. 14. (1) Лабораторията за допингов кон
трол при спазване на принципите за конфи
денциалност, безпристрастност и независимост
извършва следните дейности:
1. изпитва проби за откриване на забранените
вещества и методи, включени в забранителния
списък по чл. 5, т. 5, и други субстанции съглас
но програмата за наблюдение на Световната
антидопингова агенция;
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2. приема взетите от антидопинговите екипи
проби и ги анализира за наличие на забранени
вещества;
3. оформя цялостната документация, свързана
с приемането и анализа на допинг пробите, и
носи отговорност за правилното отразяване на
всички данни;
4. води регистър на получените допинг проби
и на резултатите от анализа и ги съхранява;
5. предава екземпляр от протоколите за
извършените анализи на допинг пробите на
изпълнителния директор на центъра;
6. извършва анализ на допинг проби от
международни състезания, провеждани на
територията на страната, след получаване на
оторизация от Международната спортна орга
низация;
7. притежава, съхранява и използва по пред
назначение само за лабораторни цели рефе
рентни унифицирани субстанции, включително
биологичен материал от спортисти и добровол
ци, във връзка с изпълнението на основната є
функция – анализ на допинг вещества;
8. изследва биологични проби от доброволци,
приели лекарствени продукти, разрешени за
употреба, но определени като допинг в спорта,
след разрешение на Дисциплинарно-етичната
комисия;
9. осъществява информационен обмен с
антидопингови лаборатории от други държави;
10. извършва проверки на хранителни добав
ки за наличие на необявени от производителя
и/или вносителя забранени субстанции.
(2) Всяка допинг проба не може без писме
ното съгласие на спортиста да се използва за
друга цел освен за целите, посочени в чл. 14,
ал. 1, т. 1.
Раздел ІV
Направление „Изпълнение на антидопинговата
програма“
Чл. 15. Направление „Изпълнение на ан
тидопинговата програма“ включва контролномедицинска и образователно-информационна
дейност.
Чл. 16. (1) Контролно-медицинската дейност
се осъществява от специализирана комисия в
състав от трима членове, включително пред
седател. Комисията се състои от лица с висше
медицинско образование и с минимален про
фесионален стаж 3 години.
(2) При осъществяване на контролно-меди
цинската дейност комисията:
1. провежда обучение на лица за придобиване
право на участие в дейността на антидопин
говите екипи;
2. предлага за утвърждаване от изпълни
телния директор на списъка с лицата, имащи
право да участват в антидопинговите екипи;
3. поддържа регистър на членовете на ан
тидопинговите екипи;
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4. контролира спазването на международните
стандарти за допингов контрол;
5. изготвя становища относно искания на
спортисти за издаване на разрешения за те
рапевтична употреба на вещества и методи,
включени в Забранителния списък;
6. при установяване на положителен ана
литичен резултат от проба „А“ проверява
документацията по вземане, транспортиране
и предаване на допинг пробите в Антидопин
говата лаборатория, провежда първоначалното
изслушване и уведомява съответната спортна
организация чрез изпълнителния директор на
центъра за установено допинг нарушение;
7. при положителна проба „А“ предлага на
изпълнителния директор да възложи на Анти
допинговата лаборатория провеждане на про
цедура по анализ на проба „В“ от втори екип,
неучаствал в анализа на проба „А“;
8. уведомява изпълнителния директор при
констатирани нарушения на процедурите по
вземане, транспортиране, предаване и анализ
на допинг пробите.
Чл. 17. Центърът осъществява образовател
но-информационна дейност, като:
1. разработва и подпомага реализирането
на антидопингови програми;
2. разработва образователни програми, про
вежда информационни антидопингови кампании
и подготвя издаването на рекламни материали,
свързани с тях;
3. след съгласуване с изпълнителния дирек
тор предоставя информация за дейността си на
средствата за масово осведомяване;
4. подпомага осъществяването на междуна
родното сътрудничество на центъра;
5. разработва изследователски програми,
свързани с допинг контрола, и разпространява
информация за международните стандарти и
практики сред спортните организации.
Раздел V
Направление „Правно и административно
обслужване“
Чл. 18. (1) Правното обслужване на цен
търа се осъществява от лице с юридическо
образование и с минимален професионален
стаж 3 години.
(2) Правното обслужване на центъра се
осъществява чрез:
1. оказване на съдействие по правни въпроси,
изготвяне на становища и справки;
2. осъществяване на процесуалното пред
ставителство на центъра пред съдилищата и
другите правораздавателни органи;
3. законосъобразното съставяне на актове за
назначаване и освобождаване на служителите;
4. подготовка на отговори и даване на
становища по постъпили жалби, сигнали и
предложения;
5. предложения за нормативни промени и
разработването на такива промени;
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6. изготвяне и съгласуване за законосъ
образност на проекти на договори, както и
мотивирани становища;
7. изготвяне на документи по назначаване,
преназначаване и освобождаване на служите
лите съгласно действащото законодателство;
8. подпомагане на изпълнителния директор
при осъществяване на правомощията му.
Чл. 19. Административното обслужване на
центъра и на неговата администрация се осъ
ществява от експерт и се изразява във:
1. организирането и поддържането на де
ловодната система съобразно действащото
законодателство и вътрешните актове;
2. организирането и осигуряването на архива
на центъра;
3. организирането и осъществяването на
движението на кореспонденцията и нейното
съхраняване;
4. осигуряването и подготовката на матери
алите за заседанията на контролно-медицин
ската комисия;
5. осъществяването на връзките на центъра
със средствата за масово осведомяване след
предварително съгласуване с изпълнителния
директор;
6. организиране извършването на преводи на
материали във връзка с дейността на центъра;
7. подпомагане осъществяването на прото
колната дейност и организирането на семинари,
работни срещи и други мероприятия на центъра.
Раздел VI
Направление „Финансово-счетоводно обслужване“
Чл. 20. Цялостното финансово-счетоводно
обслужване на дейността на центъра включва:
1. изпълнение на бюджетната програма;
2. разработване на проект на годишен бю
джет на центъра;
3. осигуряване на финансово-счетоводна
информация;
4. осигуряване на данните и изготвяне на
ежемесечни и тримесечни отчети за касовото
изпълнение на бюджета и съставяне на годишен
финансов отчет;
5. осъществяване на финансово управление
и контрол в съответствие с изискванията на
Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор;
6. изготвяне на годишен финансов отчет и
баланс на центъра;
7. организиране и осъществяване на инвен
таризация съгласно Закона за счетоводството.
Раздел VII
Организация на работата на центъра
Чл. 21. (1) Организацията на работа в центъра
се осъществява в съответствие с разпоредбите
на правилника.
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(2) Работното време на служителите в
Антидопинговия център е от 9,00 до 17,30 ч.
в работните дни на седмицата с почивка 30
минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Главният секретар може да определи и
друго работно време за служители от отделни
направления на центъра.
(4) Изпълнителният директор по предложе
ние на главния секретар утвърждава вътрешни
правила за организацията на работата в цен
търа и правила за охраната и пропускателния
режим в центъра.
Чл. 22. Служителите на центъра изпълняват
задълженията си в съответствие с длъжностните
си характеристики и при спазване изискванията
на закона.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до един месец от влизането в
сила на правилника изпълнителният директор
утвърждава вътрешни правила за организацията
на работата в центъра и правила за охраната
и пропускателния режим в центъра.
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 9, ал. 2
Обща численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Антидопинговия център – 19 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Лаборатория за допингов контрол
Направление „Изпълнение на
антидопинговата програма“
Направление „Правно и
административно обслужване“
Направление „Финансовосчетоводно обслужване“
8203

1
1
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4
2
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните в размер 4 000 000 лв., разпределени,
както следва:
1. за осигуряване изпълнението на мерките
по програмите за надзор и ликвидиране на бо
лестите по животните за 2010 г.– 3 510 000 лв.;
2. за техническо обезпечаване на дейности на
областните дирекции „Земеделие“ – 490 000 лв.
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Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 3. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на земеделието и хра
ните да извърши налагащите се промени по
извънбюджетната сметка на Държавен фонд
„Земеделие“ и по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8239

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за фуражите със специално
предназначение (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2008 г. и бр. 14 от 2009 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Фуражите със специално пред
назначение са определени в чл. 3, параграф 1,
буква „о“ на Регламент (ЕО) № 767/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно пускането на пазара и употребата
на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 на Европейския парламент и на
Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО
на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Коми
сията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО,
93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета,
както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията
(ОВ, бр. L 229 от 1.09.2009 г.) (Регламент (ЕО)
№ 767/2009), и не включват медикаментозните
фуражи по смисъла на Наредба № 20 от 2005 г.
за условията за производство, съхранение, от
пускане, транспортиране, деконтаминация, де
токсикация и унищожаване на медикаментозни
фуражи (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
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(2) Фуражите със специално предназначе
ние служат за задоволяване на специфична
хранителна цел, определена в чл. 3, параграф
1, буква „н“ на Регламент (ЕО) № 767/2009.“
§ 2. В чл. 3 думите „специалното им пред
назначение“ се заменят със „специфичната им
хранителна цел“.
§ 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пускането на пазара и използването
на фуражите по чл. 2, ал. 2 се допуска, кога
то те фигурират в списъка на приложението
към наредбата и отговарят на изискванията,
посочени там.“
§ 4. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. Промени в приложението към
наредбата се извършват по реда на чл. 10 от
Регламент (ЕО) № 767/2009.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Данните и означенията върху опаковката,
контейнера или етикета на фуражите със спе
циално предназначение се изписват четливо
и трайно на български език при спазване на
изискванията на чл. 15, 16 и 17 на Регламент
(ЕО) № 767/2009.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Върху етикета по ал. 1 обозначенията
следва да съдържат и допълнителните задъл
жителни изисквания, посочени в чл. 18 на
Регламент (ЕО) № 767/2009.“
3. Алинеи 3 и 5 се отменят.
§ 6. В допълнителните разпоредби § 1 се
изменя така:
„§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
определенията, посочени в чл. 3 на Регламент
(ЕО) № 767/2009.“
§ 7. В заключителните разпоредби в § 3 ду
мите „изпълнителния директор на Националната
служба по зърното и фуражите“ се заменят с
„генералния директор на Националната вете
ринарномедицинска служба“.
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „предла
гане/то на пазара“ и „на пазара се предлагат“
се заменят съответно с „пускане/то на пазара“
и „на пазара се пускат“.
За министър: Цв. Димитров
8181

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 54 от 2006 г. за водене на регистрите по
чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 45 от 2006 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдър
жанието и редът за водене на регистрите по
чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аква
културите (ЗРА), както и условията и редът за
вписване и отписване на кораби в регистъра
на риболовните кораби.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА) съставя и поддържа
регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански
риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба
и други водни организми;
4. риболовните кораби;
5. центровете за първа продажба на продук
ти от риболов;
6. регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1
ЗРА купувачи;
7. признатите по реда на чл. 10 и 10в ЗРА
организации на производители на риба и други
водни организми и браншови организации;
8. разрешителните за улов на риба и други
водни организми за научноизследователски
цели по чл. 40, ал. 1 ЗРА.
(3) Данните от регистрите се използват за
осъществяване на държавната политика в сектор
„Рибарство“ с цел опазване и възстановяване
на рибните ресурси и предприемане на мерки
за увеличаване на потреблението на риба и
други водни организми.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 2 след думите „адрес на управление
и“ се добавя „ЕИК или“;
б) след текста на т. 5 се добавя „(приложе
ние № 12)“;
в) в т. 6 думите „за получаване на право за
извършване на стопански риболов“ се заменят
със „за придобито право за усвояване на ресурс
от риба и други водни организми (приложение
№ 13)“;
г) точка 7 се отменя;
д) точка 8 се изменя така:
„8. име и външна маркировка на кораба;“
е) в т. 10 след думата „разрешителното“ се
добавя „и удостоверението за придобито право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми“;
ж) точка 13 се изменя така:
„13. дата и номер на документ, с който на
лицето е наложена санкция „лишаване от пра
во да извършва стопански риболов“ и срок на
наложената санкция, ако на лицето е наложена
такава санкция;“
з) в т. 15 думите „данни за“ се заменят с
„информация за наличие/отсъствие на“;
и) в т. 16 думата „разрешителното“ се за
меня с „удостоверението за придобито право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми“;
й) точка 17 се изменя така:
„17. актуално състояние на издаденото
разрешително и удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми чрез отбелязване от съответ
ните длъжностни лица „активно/прекратено,
причина и дата“;“.
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2. В ал. 3 т. 2 и 5 се отменят.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите, когато е издадено разреши
телно за стопански риболов със специализиран
уред в регистъра по ал. 1, освен данните по
ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8 и 9 се вписват:
1. номер и дата на издаване на заповедта
по чл. 21к, т. 6 ЗРА;
2. техническите характеристики, местопо
ложението и координатите на характерните
гранични точки на зоната на действие на спе
циализирания уред;
3. наименование на уреда;
4. срок за заплащане на дължимата годишна
такса за придобиване на правото за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми;
5. дължимата годишна цена за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми чрез използване на специ
ализирания уред.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, когато е издаден безплатен
билет за любителски риболов на лице с увреж
дания, в регистъра се вписват номерът и датата
на издаване на документа, удостоверяващ това
обстоятелство.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) В случаите, когато е издаден билет за
любителски риболов на лице, член на сдружение
по чл. 11 ЗРА, се вписват номерът на валидна
членска карта на сдружението и наименованието
на сдружението.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „регистрацията“ се
добавя „(приложение № 14)“.
2. В т. 2 след думите „адресът на управление
и“ се добавя „ЕИК или“.
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 14 се изменя така:
„14. съответното решение по глава шеста
от Закона за опазване на околната среда и
съгласувателни скици с органите по чл. 25,
ал. 2 ЗРА“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 6 думите „разрешително за стопански
риболов“ се заменят с „удостоверение за при
добито право за усвояване на ресурс от риба
и други водни организми“.
2. Точка 7 се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „регистрацията“ се
добавя „(приложение № 15)“.
2. В т. 2 след думите „адрес на управление
и“ се добавя „ЕИК или“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 след думата „регистрацията“ се
добавя „(приложение № 15)“.
2. В т. 2 след думите „адрес на управление
и“ се добавя „ЕИК или“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думите „адрес на управление
и“ се добавя „ЕИК или“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 9. В чл. 10 т. 1 се изменя така:
„1. уникален идентификационен код и дата
на регистрацията (приложение № 16);“.
§ 10. В чл. 12 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 11. Член 13 се отменя.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данните, подлежащи на вписване в
регистъра на риболовните кораби по чл. 6,
ал. 1, се вписват от лицата по чл. 11 съгласно
приложение № 7.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните, подлежащи на вписване в
ИСВР по чл. 6, ал. 2, се подават от капитана
на кораба и се вписват от лицата по чл. 11.“
4. Алинеи 4, 5 и 7 се отменят.
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Данните от регистрите се съх
раняват в ИСВР.
(2) ИАРА публикува на електронната си
страница информация от ИСВР, както следва:
1. данни за издадените за предходния месец
билети за любителски риболов по видове – до
10-о число на месеца;
2. данни за регистрираните лица, които
развъждат риба и други водни организми – уни
кален идентификационен код на регистрацията,
наименование и местонахождение на обекта,
дата на регистриране и/или заличаване от
регистъра – до 15-о число на първия месец от
всяко календарно тримесечие;
3. данни за произведената от лицата по т. 2
през предходната година риба или други водни
организми по видове и количества – до края
на месец май на следващата година;
4. данни за регистрираните купувачи по
чл. 46д, ал. 1 ЗРА – уникален идентификационен
код на регистрацията и име/наименование – до
15-о число на първия месец от всяко кален
дарно тримесечие;
5. данни за вписаните в регистъра на риболов
ните кораби – име, CFR, външна маркировка,
пристанище, дължина, бруто тонаж, основна
мощност, допълнителна мощност, основен ри
боловен уред, допълнителен риболовен уред,
материал на корпуса, година на построяване,
място на построяване, код на събитието съгласно
приложение № 1, дата на събитието, индекс за
издадено разрешително за стопански риболов.
(3) Данните от регистрите извън тези по
ал. 2 са за служебно ползване.“
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§ 14. В чл. 22, ал. 3 думите „Закона за ад
министративното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 15. Създава се глава четвърта:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ И ВПИС
ВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ
КОРАБИ
Раздел I
Отписване и вписване на риболовни кораби,
използвани за извършване на стопански ри
болов във водите на Черно море или превоз
на продукти от риболов, в регистъра на рибо
ловните кораби
Чл. 23. Вписване и отписване на риболовни
кораби в регистъра на риболовните кораби се
осъществява при спазване на разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета
от 20 декември 2002 г. относно опазването и
устойчивата експлоатация на рибните ресурси
в рамките на общата политика в областта на
рибарството и Регламент (ЕО) № 1438/2003
на Комисията от 12 август 2003 г. за устано
вяване на подробни правила за прилагане на
общностната политика по отношение на фло
та, определена в глава III на Регламент (EО)
№ 2371/2002 на Съвета.
Чл. 24. На вписване в регистъра на риболов
ните кораби подлежат всички кораби, използ
вани за извършване на стопански риболов във
водите на Черно море или превоз на продукти
от риболов.
Чл. 25. (1) Вписването на кораби в регис
търа на риболовните кораби се извършва след:
1. осигуряване на свободен капацитет (бруто
тонаж и мощност, kW), което е задължение на
собственика на риболовния кораб;
2. вписване в регистъра на корабите, воден
от Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“.
(2) Осигуряването на свободен капацитет
става чрез отписване на кораб(и) от регистъра
на риболовните кораби или на капацитет от тях.
(3) Осигуреният свободен капацитет трябва
да е:
1. равен или по-голям от капацитета на
кораба, заявен за вписване, в случаите, когато
вписването става без публична помощ или ко
гато е с публична помощ и бруто тонажът на
кандидатстващия за вписване кораб е под 100 БТ;
2. най-малко 1,35 пъти капацитета на ко
раба, кандидатстващ за вписване, в случаите,
когато вписването става с публична помощ и
бруто тонажът на кандидатстващия за вписване
кораб е над 100 БТ.
Чл. 26. (1) За вписване на кораб в регистъра
на риболовните кораби чрез отписване на друг/
други риболовни кораби собственикът/ците
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на риболовните кораби, обект на вписване и
отписване, подава/т следните документи в ТЗ
на ИАРА:
1. нотариално заверено заявление за отпис
ване/вписване по образец (приложение № 8),
съдържащо следните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка и CFR код на
риболовния кораб, който се отписва;
г) размер на притежаваната част от рибо
ловния капацитет на риболовния кораб, който
ще се отписва (при повече от един собственик);
д) данни за лицето (име/наименование,
адрес/седалище и ЕГН/ЕИК), на което се
прехвърля правото да използва освободения
капацитет;
е) име, външна маркировка на риболовния
кораб, който ще се вписва;
ж) риболовни уреди – основен и допълните
лен, с които ще се извършва риболовът;
з) номер на безсрочното разрешително за
извършване на стопански риболов, издадено
на кораба, който ще се отписва;
2. копие от валидно позволително за плаване,
издадено от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, за всички кораби, предмет
на отписването;
3. копие от валидно позволително за плаване/
акт за националност и копие от свидетелство
за годност, издадени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, за всички кораби,
предмет на вписването;
4. копие от удостоверението за регистрация
по Закона за храните, издадено от Националната
ветеринарномедицинска служба.
(2) За вписване на кораб в регистъра на
риболовните кораби чрез осигуряване на сво
боден капацитет собственикът/ците подава/т
следните документи в ТЗ на ИАРА:
1. заявление за вписване по образец (при
ложение № 9), съдържащо следните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) данни за лицето (име/наименование и
адрес/седалище и ЕГН/ЕИК), което прехвърля
правото над свободния капацитет;
г) размер (в бруто тонаж и мощност, kW)
на прехвърления/предоставения свободен ка
пацитет;
д) име, външна маркировка на риболовния
кораб, който ще се вписва;
е) риболовни уреди – основен и допълните
лен, с които ще се извършва риболовът;
2. копие от валидно позволително за пла
ване/акт за националност и копие от валидно
свидетелство за годност, издадени от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“, за
кораба, който се вписва;
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3. документи, удостоверяващи собствеността
на корабите към датата на вписване;
4. копие от нотариално заверен договор/
декларация за продажба/предоставяне на ка
пацитет (в бруто тонаж и kW);
5. оригинал на удостоверението за свободен
капацитет;
6. копие от удостоверението за регистрация
по Закона за храните, издадено от Националната
ветеринарномедицинска служба.
Чл. 27. (1) Увеличаването на капацитет на
вписан в регистъра на риболовните кораби
риболовен кораб се извършва при спазване на
следните изисквания:
1. осигуряване на свободен капацитет;
2. отразяване на промените в техническите
характеристики на кораба в регистъра на кора
бите, воден от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) За вписване по ал. 1 собственикът/ците
подава/т следните документи в ТЗ на ИАРА:
1. заявление по образец (приложение № 10),
съдържащо следните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) размер (в бруто тонаж и мощност, kW)
на осигурения свободен капацитет;
г) име, външна маркировка на риболовния
кораб, вписан в РРК, чийто капацитет е уве
личен;
2. копие от валидно позволително за плаване
и копие от валидно свидетелство за годност/
акт за националност, издадени от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, с отразени
промени в техническите характеристики;
3. копие от нотариално заверен договор/
декларация за продажба/предоставяне на ка
пацитет (в бруто тонаж и kW);
4. оригинал на удостоверението за свободен
капацитет.
Чл. 28. (1) Молби за увеличение на тонажа
на риболовен кораб за подобряване на безопас
ността на борда, условията на труд, хигиената и
качеството на продукта се приемат като допус
тими при спазване на условията в глава ІV от
Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията от
12 август 2003 г. за установяване на подробни
правила за прилагане на общностната политика
по отношение на флота, определена в глава
III на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета.
(2) Молбите по ал. 1 се подават до изпъл
нителния директор на ИАРА и се разглеждат
от комисия, назначена от изпълнителния ди
ректор на ИАРА.
(3) Комисията по ал. 2 включва представи
тели на ИАРА, ИА „МА“, НВМС.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА се
произнася по молбата в тримесечен срок от
подаването є.
(5) В 14-дневен срок от осъществяване на
модернизацията собственикът на риболовния
кораб информира ИАРА и представя валид
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но позволително за плаване, свидетелство за
годност с отразените промени в техническите
характеристики и нотариално заверена деклара
ция за ползвана/неползвана публична помощ.
(6) След одобряване на молба по ал. 1
комисията по ал. 2 извършва последващ кон
трол на извършеното увеличение на тонажа на
риболовния кораб и удостоверява резултата от
проверката с протокол, представен с доклад до
изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Документите по ал. 6 се представят в
отдел „Статистика“ за отразяване на промените
в характеристиките на кораба в регистъра на
риболовните кораби.
Чл. 29. (1) За осигуряване на свободен ка
пацитет чрез отписване на риболовен кораб
от регистъра на риболовните кораби собстве
никът/ците подава/т следните документи в ТЗ
на ИАРА:
1. нотариално заверено заявление за отписва
не по образец (приложение № 11), съдържащо
следните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка и CFR код на
риболовния кораб, който се отписва;
г) размер на притежаваната част от рибо
ловния кораб, който ще се отписва (при повече
от един собственик);
д) данни на лицето (име/наименование,
адрес/седалище и ЕГН/ЕИК), на което се
прехвърля/предоставя правото да използва
освободения капацитет;
е) размер (в бруто тонаж и мощност, kW)
на прехвърления/предоставения свободен ка
пацитет;
2. копие от позволително за плаване, из
дадено от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, за всички кораби, предмет
на отписването;
3. документ, удостоверяващ собствеността
на кораба към датата на отписване.
(2) За осигуряване на свободен капацитет
чрез намаляване капацитета на риболовни
кораби, вписани в регистъра на риболовните
кораби, собственикът/ците подава/т следните
документи в ТЗ на ИАРА:
1. нотариално заверено заявление за нама
ляване на капацитет по образец (приложение
№ 10), съдържащо следните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка и CFR код на
риболовния кораб, чийто капацитет се намалява;
г) размер на притежавания дял от риболовния
капацитет на риболовния кораб, чийто капацитет
се намалява (при повече от един собственик);
д) данни на лицето (име/наименование,
адрес/седалище и ЕГН/ЕИК), на което се
прехвърля/предоставя правото да използва
освободения капацитет (ако има такова);
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е) размер (в бруто тонаж и мощност, kW)
на прехвърления/предоставения свободен ка
пацитет;
2. копие от валидно позволително за плаване
и свидетелство за годност, издадено от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“, с от
разени промени в техническите характеристики.
(3) При намаляване на капацитета на ре
конструирания или модифициран риболовен
кораб следва да се издаде ново разрешително
за стопански риболов след подаване на изис
куемите по чл. 18 ЗРА документи.
Чл. 30. (1) Риболовен кораб, за който има
взето административно решение до пет години
преди датата на присъединяване на Република
България към Европейския съюз (01.01.2007 г.),
подлежи на вписване в регистъра на риболовни
те кораби съгласно разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1438/2003 на Комисията от 12 август
2003 г. за установяване на подробни правила
за прилагане на общностната политика по от
ношение на флота, определена в глава III на
Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета.
(2) Основание за такова вписване по ал. 1
е административно решение, взето от изпълни
телния директор на ИАРА преди 01.01.2007 г.,
без да е необходимо осигуряване на свободен
капацитет съгласно чл. 25.
(3) За вписването по ал. 1 собственикът/ците
подава/т следните документи в ТЗ на ИАРА:
1. заявление за вписване, съдържащо след
ните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка на риболовния
кораб, който ще се вписва;
г) риболовни уреди – основен и допълните
лен, с които ще се извършва стопански риболов;
д) размер (в бруто тонаж и мощност, kW)
на кандидатстващия за вписване капацитет;
2. копие от валидно позволително за плаване
и свидетелство за годност, издадено от Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 31. (1) Собственикът/ците на риболо
вен кораб, вписан в регистъра на риболовните
кораби, е/са длъжен/и в 14-дневен срок от
настъпване на всяко едно от изброените подолу събития да уведомят ИАРА, а в случаите
по т. 1, 6 и 7 – и НВМС:
1. промяна в собствеността или в основанието
за ползване на риболовния кораб;
2. промяна на техническите характеристики
на риболовния кораб, вписани в позволителното
за плаване;
3. смяна на постоянния адрес на местожи
веене;
4. смяна на документ за самоличност;
5. смяна на позволително за плаване;
6. спиране извършването на риболовна
дейност за срок, по-дълъг от 1 месец (поради
ремонт, туристическа дейност и др.);
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7. корабът по т. 6 започва да извършва ри
боловна дейност.
(2) Собствениците на риболовни кораби, полз
вали публична помощ във връзка с промяна на
техническите характеристики на кораба, следва
да предоставят и данни за настъпилата промяна.
Мощността на двигателите на кораби, заменени
с публична помощ, не следва да надхвърля 80 %
от мощността на заменените двигатели.
Чл. 32. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява служебно Изпълни
телната агенция по рибарство и аквакултури за
риболовните кораби, отписани от регистъра на
корабите на Република България, в 7-дневен
срок от извършване на отписването.
(2) Националната ветеринарномедицинска
служба уведомява служебно Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури за корабите,
които не отговарят на санитарно-хигиенните
изисквания, в 14-дневен срок от установяване
на това обстоятелство.
Чл. 33. (1) Риболовните кораби, отписани
по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 1 от
2003 г. за вписване в регистъра на корабите
(ДВ, бр. 7 от 2003 г.), подлежат на отписване
от регистъра на риболовните кораби.
(2) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1, се уведомяват от ИАРА писмено
в 14-дневен срок.
(3) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1, могат в едномесечен срок от
датата на получаване на уведомлението по ал. 2
да поискат да им бъде издадено удостоверение
за свободен капацитет.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 сво
бодният капацитет се разпределя от комисия,
назначена от изпълнителния директор на ИАРА.
Чл. 34. (1) Риболовните кораби, отписани по
чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за
вписване в регистъра на корабите, подлежат на
отписване от регистъра на риболовните кораби.
(2) ИАРА служебно издава удостоверение
за свободен капацитет на собствениците на
риболовни кораби, отписани от регистъра на
риболовните кораби съгласно ал. 1, и писмено
ги уведомява в 14-дневен срок.
Чл. 35 (1) Риболовните кораби, отписани
по чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за
вписване в регистъра на корабите, подлежат
на служебно отписване от регистъра на рибо
ловните кораби.
(2) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1, се уведомяват от ИАРА писмено
в 14-дневен срок.
(3) Освободеният в резултат на отписването
по ал. 1 капацитет се разпределя от комисия,
назначена от изпълнителния директор на ИАРА.
Чл. 36. При отписване на риболовен кораб
от регистъра на риболовните кораби се пре
кратява и издаденото за него разрешително за
извършване на стопански риболов.
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Чл. 37. Изпълнителният директор на ИАРА
или оправомощено от него лице отказва
вписване на риболовен кораб в регистъра на
риболовните кораби:
1. при липса на сателитно оборудване за
кораби с обща дължина над 15 метра;
2. при включване на кораба в списъка с
кораби, извършвали незаконен, недеклариран
и нерегулиран (ННН) риболов.
Чл. 38. При отписване на риболовен кораб
от регистъра на риболовните кораби с публич
на помощ максимално допустимият капацитет
на риболовния флот на страната се намалява
автоматично с размера на отписания капацитет
и същият не може да бъде ползван за вписване
на други кораби.
Чл. 39. (1) Удостоверение за свободен капа
цитет (в бруто тонаж и kW) се издава от Изпъл
нителната агенция по рибарство и аквакултури
при заявено желание от корабособственика в
следните случаи:
1. при отписване на риболовен кораб от
регистъра на риболовните кораби по желание
на собственика – за размера на отписания
капацитет;
2. при намаляване на капацитета на риболо
вен кораб, вписан в регистъра на риболовните
кораби – за размера на намаления капацитет.
(2) Удостоверението за свободен капацитет
съдържа следните реквизити:
1. уникален номер на документа и дата на
издаване;
2. име/наименование и адрес/седалище на
притежателя на капацитета;
3. размер на притежавания капацитет – бруто
тонаж и мощност, kW;
4. дата на валидност на документа.
(3) Удостоверението, издадено по ал. 1, може
да бъде ползвано в срок до 3 години от датата
на издаването му.
(4) При изтичане на срока по ал. 3 лице
то – титуляр по издаденото удостоверение, губи
правото си на свободен капацитет.
(5) Освободеният в резултат на загубеното
право капацитет се разпределя от комисия,
назначена от изпълнителния директор на ИАРА.
Раздел IІ
Отписване и вписване на риболовни кораби,
извършващи стопански риболов в река Дунав
и вътрешни водни обекти, в регистъра на ри
боловните кораби
Чл. 40. С този раздел се определя редът за
вписване и отписване в регистъра на риболов
ните кораби на риболовни кораби, извършващи
стопански риболов в река Дунав и вътрешни
водни обекти.
Чл. 41. На вписване в регистъра на рибо
ловните кораби подлежат всички кораби по
чл. 40, използвани за извършване на стопански
риболов или превоз на продукти от риболов.
Чл. 42. Вписването на кораби, извършващи
стопански риболов в река Дунав и вътрешни
водни обекти, в регистъра на риболовните ко
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раби се извършва след вписване в регистъра
на корабите, воден от дирекция „Морска ад
министрация“ – Лом, Русе или София, към Из
пълнителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 43. За вписване на риболовен кораб по
чл. 40 в регистъра на риболовните кораби соб
ственикът/ците подава/т следните документи
в ТЗ на ИАРА:
1. заявление за вписване, съдържащо след
ните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка на риболовния
кораб, който ще се вписва;
г) риболовни уреди – основен и допълните
лен, с които ще се извършва риболовът;
2. копие от позволително за плаване и кон
тролен талон за преглед на кораб, издадено
от Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“;
3. документи, удостоверяващи собствеността
на корабите към датата на вписване;
4. копие от удостоверението за регистрация
по Закона за храните, издадено от Националната
ветеринарномедицинска служба.
Чл. 44. Риболовен кораб по чл. 40, вписан в
регистъра на риболовните кораби, се отписва
от него в следните случаи:
1. когато отпадне основанието за вписване
в регистъра на риболовните кораби по чл. 42;
2. по желание на собственика.
Чл. 45. За отписване на риболовен кораб
по чл. 40 от регистъра на риболовните кораби
собственикът/ците подава/т следните документи
в ТЗ на ИАРА:
1. заявление за отписване, съдържащо след
ните реквизити:
а) име/наименование и адрес/седалище на
заявителя/заявителите;
б) ЕГН/ЕИК на заявителя/заявителите;
в) име, външна маркировка и CFR код на
риболовния кораб, който се отписва;
2. документ, удостоверяващ собствеността
на кораба към датата на отписване.
Чл. 46. Собственикът/ците на риболовен
кораб по чл. 40, вписан в регистъра на рибо
ловните кораби, е/са длъжен/и в 14-дневен
срок от настъпване на всяко едно от изброе
ните по-долу събития да уведомят ИАРА, а в
случаите по т. 1, 6 и 7 – и НВМС:
1. промяна в собствеността или в основанието
за ползване на риболовния кораб;
2. промяна на техническите характеристики
на риболовния кораб, вписани в позволителното
за плаване;
3. смяна на постоянния адрес на местожи
веене;
4. смяна на документ за самоличност;
5. смяна на позволително за плаване;
6. спиране извършването на риболовна
дейност за срок, по-дълъг от 1 месец (поради
ремонт, туристическа дейност и др);
7. корабът по т. 6 започва да извършва ри
боловна дейност.
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Чл. 47. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява служебно Изпълни
телната агенция по рибарство и аквакултури за
отписаните по реда на раздел V от Наредба № 1
от 2003 г. за вписване в регистъра на корабите
риболовни кораби по чл. 40 в 7-дневен срок от
извършване на отписването.
(2) Риболовните кораби по чл. 40, отписани
от регистъра на корабите на Република Бъл
гария, подлежат на отписване от регистъра на
риболовните кораби.
(3) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1, се уведомяват от ИАРА писмено
в 14-дневен срок.
Раздел IІІ
Отписване и вписване на кораби, използвани
при аквакултурно производство във водите на
Черно море, в регистъра на риболовните кораби
Чл. 48. Отписването и вписването на кораби,
използвани при аквакултурно производство, в
регистъра на риболовните кораби се осъщест
вява по реда на чл. 42 – 47 от наредбата.“
§ 16. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 4 и 5:
„4. „Риболовен кораб“ означава всеки ко
раб, независимо от големината му, който се
използва или е предназначен да се използва
за търговска експлоатация на рибни ресурси,
включително помощни кораби, кораби фабрики
и кораби, участващи в трансбордиране, както и
транспортни кораби, оборудвани за транспорт
на рибни продукти, с изключение на корабиконтейнери.
5. „Риболовен капацитет“ е съвкупност от
бруто тонажа и мощността на кораба.“
§ 17. Създава се приложение № 8 към чл. 26,
ал. 1, т. 1:
„Приложение № 8
към чл. 26, ал. 1, т. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА ИАРА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ/ВПИСВАНЕ
от
..................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на
ЮЛ, представлявано от)
живеещ в гр./с. .................................................... ,
област: ................................................................... ,
ул. ................................................ № .................... ,
бл. ........................., вх. ................, ап. ................ ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.:......................................................................... .
и
................................................................................ ,
(трите имена по лична карта/наименование на
ЮЛ, представлявано от)
живеещ в гр./с. ........................................ ............,
област: ....................................................................
ул. ....................................... № ............................. ,
бл. ..........................., вх. ................., ап. ............. ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.: ...................................................................... .
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен
кораб с външна маркировка..........................., име
..........................................................................., при
тежаващ .......................... част от кораба, с
(1/2 , 1/3, друго )
................. БТ и .............................................. квт,
желая:
– същият да бъде отписан от регистъра на
риболовните кораби на Република България, во
ден от ИАРА;
– да бъде прекратено безсрочно разрешително
за стопански риболов
№ ..............................., издадено на: ............. г.
Освободения капацитет желая да употребя за:
– вписване на следния(те) риболовен(и)
съд(ове):
1. външна маркировка........... , име на кораба
................................................................................ ,
БТ :........................, квт: ..................................,
основен риболовен уред ................................ ,
(съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 15
и 16)
допълнителен риболовен уред:........................
(съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 15
и 16)
2. външна маркировка....................., име на
кораба..................................................................... ,
БТ :........................, квт: .................................. ,
основен риболовен уред ................................ ,
допълнителен риболовен уред: ..................... ;
– прехвърляне правото да използва свободния
капацитет на:
....................................................................................,
(трите имена по лична карта)
живеещ в гр./с. .................................................... ,
обл. ........................................................................ ,
ул. .............................................................. №....... ,
бл. ............, вх. ............, ап. ................................. ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ .
За остатъка от капацитета искам/не искам да
получа документ, удостоверяващ правото ми на
капацитет.
Към настоящото заявление прилагам:
 за кораба(ите), който ще се отписва/т:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
 за кораба(ите), който ще се вписва/т:
– копие от позволително за плаване/акта за
националност,
– свидетелството за годност или контролен
талон, издадени от Изпълнителна агенция „Мор
ска администрация“ – за кораба(ите), който ще
се вписва/т;
– копие от удостоверение за регистрация по
Закона за храните, издадено от Националната
ветеринарномедицинска служба;
 други:
1. ........................................................................
2. ........................................................................

ВЕСТНИК
Дата: .....................
Гр./с. .....................
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Заявител: ...................
(подпис)“

§ 18. Създава се приложение № 9 към чл. 26,
ал. 2, т. 1:
„Приложение № 9
към чл. 26, ал. 2, т. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
от
.................................................................................
(трите имена по лична карта/наименование на
ЮЛ, представлявано от)
живеещ в гр./с. .................................................... ,
област: ................................................................... ,
ул. ................................................ № .................... ,
бл. ........................., вх. ................, ап. ................ ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.:......................................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен
кораб с външна маркировка ................... и име...
........................................................, с ........... бруто
тона и ....................kW желая:
– същият да бъде вписан в регистъра на ри
боловните кораби на Република България, воден
от ИАРА, със следните риболовни уреди:
основен риболовен уред ...................................... ,
(съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 15 и 16)
допълнителен риболовен уред: ........................... ,
(съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 15
и 16)
лицето, което ми прехвърля право над свободен
капацитет:
......... ........................................................................
(трите имена по лична карта / име на фирмата,
предствавлявана от)
в размер на ....................... бруто тона и ..... kW.
Към настоящото заявление прилагам:
1. Копие от валидно позволително за плаване
и копие от валидно свидетелство за годност/
акт за националност, издадени от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ за кораба, който
се вписва.
2. Документи, удостоверяващи собствеността
на корабите към датата на вписване.
3. Копие от нотариално заверен договор/де
кларация за продажба/предоставяне на капацитет
(в бруто тона и kW).
4. Оригинал на удостоверението за свободен
капацитет.
5. Копие от удостоверение за регистрация по
Закона за храните, издадено от Националната
ветеринарномедицинска служба.
Дата: .....................
Заявител: ....................
Гр./с. .....................
(подпис)“

§ 19. Създава се приложение № 10 към
чл. 27, ал. 2, т. 1:
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„Приложение № 10
към чл. 27, ал. 2, т. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯ
ВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
от
.................................................................................
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ,
представлявано от)
живеещ в гр./с. .........................., област: .......... ,
ул. ...................................... № .............................. ,
бл. ................., вх. ................., ап. ....................... ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.: ....................................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен
кораб с външна маркировка................... и име.....
......................................................, с ................ бруто
тона и ....................kW желая:
– на същия да бъде увеличен/намален капа
цитетът в размер на .................. бруто тонаж и
......................... kW в регистъра на риболовните
кораби на Република България, воден от ИАРА.
Лицето, което ми прехвърля/на което прехвър
лям право над свободен капацитет:
.................................................................................
(трите имена по лична карта/име на фирмата,
представлявана от)
в размер на .............. бруто тона и ........................ kW.
Към настоящото заявление прилагам:
1. Копие от валидно позволително за плаване/
акт за националност и копие от валидно свидетел
ство за годност, издадени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, за кораба с отразени
промени в техническите характеристики.
2. Копие от нотариално заверен договор/де
кларация за продажба/предоставяне на капацитет
(в бруто тонаж и kW).
3. Оригинал на удостоверението за свободен
капацитет.
Дата: .....................
Заявител: .........................
Гр./с. .....................
(подпис)“

§ 20. Създава се приложение № 11 към
чл. 29, ал. 1, т. 1:

„Приложение № 11
към чл. 29, ал. 1, т. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ
от
.................................................................................

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ,
представлявано от)

притежаващ ...................................част от лодката,
живеещ в гр./с. ................, област: .................... ,
ул. ............................................. № ....................... ,
бл. ........................., вх. ..........., ап. ..................... ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.: ...................................................................... .
и
................................................................................ ,
(трите имена по лична карта/име на фирмата,
представлявана от)

ВЕСТНИК
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притежаващ ...................................част от лодката,
живеещ в гр./с. ........................., област: ........... ,
ул. ..................................... № ............................... ,
бл. ..............., вх. ...................., ап. ...................... ,
ЕГН/ЕИК: ............................................................ ,
тел.: ...................................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам/ме, че като собственик/ци на рибо
ловен кораб с външна маркировка................... и
име..............................................................., с...........
бруто тона и .................... kW желая/ем:
– същият да бъде отписан от регистъра на
риболовните кораби на Република България, во
ден от ИАРА;
– да бъде прекратено безсрочно разрешител
но за стопански риболов № ...............................,
издадено на ............................................................
За освободения капацитет желая/не желая да
получа документ, удостоверяващ правото ми на
капацитет.
Лицето, на което прехвърлям/ме право над
свободен капацитет:
.................................................................................
(трите имена по лична карта/име на фирмата,
представлявана от)
в размер на ................бруто тонаж и ................ kW.
Към настоящото заявление прилагам/е:
1. Копие от позволително за плаване, издадено
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
за всички кораби, предмет на отписването.
Дата: .................
Заявител:...................
Гр./с. .................
(име, фамилия)“

§ 21. Създава се приложение № 12 към
чл. 3, ал. 1, т. 5:

„Приложение № 12
към чл. 3, ал. 1, т. 5
Номерът на разрешителното за стопански
риболов се състои от 8 арабски цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор „Ри
барство и контрол“;
– третата цифра е код на вида воден обект;
– останалите цифри са пореден номер, под
който е издадено разрешителното за стопански
риболов.
0

3

Код на сек
тор „РК“

1
Код на
воден
обект

0

4

9

9

0

Пореден номер, под който е
издадено разрешителното за
стопански риболов

Табл. 1
Код на сектор „Рибарство и контрол“:
Код
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Сектор „Рибарство и контрол“
2
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Монтана
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1
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

0

Табл. 2

във водите на Черно море

2

във водите на р. Дунав

3

във водите на крайморските и крайдунав
ските езера

4

във водите на вътрешни водни обекти

6

Черно море – със специализиран уред далян

9

Номер на разрешителното за
стопански риболов

9

0

Пореден номер за съответния сек
тор „Рибарство и контрол”

0

-

0

0

7

Номер на удостове
рението

3

1

0

4

9

9

0

Пореден номер за съответния сектор „Рибар
ство и контрол“

“

§ 25. Създава се приложение № 16 към
чл. 10, т. 1:
„Приложение № 16
към чл. 10, т. 1

“

Номерът на удостоверение за придобито пра
во за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми се състои от 11 арабски цифри и буква
(в случите, когато се издава за улов на квотиран
вид), като:
– първите осем цифри представляват номер
на разрешително за стопански риболов (определен
съгласно приложение № 12);
– останалите цифри са пореден номер, под
който е издадено удостоверението за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми;
– буква „К“ – за улов на калкан:
9

9

“

Код на
сектор „РК“

„Приложение № 13
към чл. 3, ал. 1, т. 6

4

Код на во
ден обект

4

Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията по чл. 46 ЗРА се състои от
8 арабски цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор „Рибар
ство и контрол“ (съгласно табл. 1 от приложение 12);
– останалите цифри са пореден номер за съ
ответния сектор „Рибарство и контрол“:
0

§ 22. Създава се приложение № 13 към
чл. 3, ал. 1, т. 6:

0

0

„Приложение № 15
към чл. 7, т. 1 и чл. 8, т. 1

1

1

1

§ 24. Създава се приложение № 15 към чл. 7,
т. 1 и чл. 8, т. 1:

Код Вид воден обект

3

3

Код
на
сек
тор
„РК”

Код на вида воден обект:

0
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– останалите цифри са пореден номер за
съответния сектор „Рибарство и контрол“:

2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ВЕСТНИК

К

“

§ 23. Създава се приложение № 14 към
чл. 5, т. 1:
„Приложение № 14
към чл. 5, т. 1
Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията се състои от 8 арабски
цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор
„Рибарство и контрол“ (съгласно табл. 1 от
приложение № 12);
– третата цифра е код на вида воден обект
(съгласно табл. 2 от приложение 12);

Номерът на уникалния идентификационен код
на регистрацията по чл. 40, ал. 1 ЗРА се състои от
пореден номер на издаденото за текущата година
разрешително и дата на издаване на документа:
2

3

Пореден но
мер

/

10.02.2009 г.
Дата на издаване на
документа

Преходни и заключителни разпоредби

“

§ 26. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 27. Удостоверенията за свободен капацитет
(в бруто тонаж и мощност, kW), издадени от
ИАРА преди датата на влизане в сила на на
редбата, са със срок на валидност до 2 години
от обнародването є. След изтичане на срока
лицата, на които са издадени удостоверения,
губят правото си на капацитет.
§ 28. Собствениците на риболовните кораби,
отписани по чл. 22 на Наредба № 1 от 2003 г.
за вписване в регистъра на корабите, в срок
до 3 месеца от датата на обнародване на тази
наредба подават заявление в ИАРА за издаване
на удостоверение за свободен капацитет.
§ 29. При липса на заявление по § 27 сво
бодният капацитет се разпределя от комисия,
назначена от изпълнителния директор на ИАРА.
За министър: Цв. Димитров
8126
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-16-1117
от 1 октомври 2010 г.

за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансови средства
на сдруженията на потребителите от държавата.
Чл. 2. (1) Сдруженията на потребителите
могат да получават финансиране от държавата
съобразно обема и общественото значение на
извършената работа в интерес на потребителите.
(2) Средствата за подпомагане на сдружени
ята на потребителите се разпределят от минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при спазване на принципите на обективност,
прозрачност и безпристрастност и се разходват
за осъществяване на дейности за защита на
потребителите.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУ
ЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 3. Право на финансиране от държавата
имат сдруженията на потребителите, които:
1. са регистрирани в Централния регистър
на Министерството на правосъдието като
сдружения с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност;
2. действат изключително в защита на ин
тересите на потребителите;
3. са извършвали дейност за защита на
интересите на потребителите през последната
една година;
4. са икономически независими от произ
водители, вносители, търговци и доставчици;
5. са независими от политическа партия
или движение;
6. не излъчват и не разпространяват под
каквато и да е форма (в свои публикации
или съобщения за пресата, срещу или без за
плащане) рекламни съобщения или послания
от други източници, които могат да нарушат
независимостта на сдружението.
Чл. 4. Сдруженията на потребителите полу
чават финансиране от държавата за извършени
от тях дейности за:
1. защита на здравето и безопасността на
потребителите;
2. защита на колективните интереси на
потребителите;
3. защита на икономическите интереси на
потребителите;
4. информиране на потребителите за тех
ните права;
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5. оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове, в т.ч. участие в работата
на помирителните комисии;
6. участие в консултативни и други органи,
имащи отношение към защитата на потреби
телите;
7. участие на представители на сдруженията
в национални и международни прояви в полза
на потребителите;
8. изграждане, развитие и поддържане на
материалната база на сдруженията за защита
на потребителите.
Чл. 5. (1) Финансирането за извършените
дейности по чл. 4 се осъществява съобразно
следните критерии:
1. обем на извършената от сдруженията на
потребителите работа в интерес на потреби
телите;
2. обществено значение на извършената
работа в интерес на потребителите.
(2) Тежестта на критериите по ал. 1 e опре
делена в приложение № 1.
Чл. 6. Обемът на извършената работа в
интерес на потребителите се определя от след
ните показатели:
1. брой заведени искове за защита на колек
тивните интереси на потребителите:
а) искове по чл. 186, ал. 1 от Закона за за
щита на потребителите за преустановяване или
за забрана на действия или търговски практики,
които са в нарушение на колективните интереси
на потребителите;
б) искове по чл. 188, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите за обезщетяване на
вреди, причинени на колективните интереси
на потребителите;
в) искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите за обезщетение на
претърпените от потребителите вреди, когато
са причинени вреди на двама или повече по
требители;
2. проведени информационни кампании:
а) брой на проведените информационни
кампании;
б) мащабност на проведените информаци
онни кампании;
3. издавани списания и специализирани
издания и/или публикации на потребителска
тематика:
а) брой на издаваните списания, специали
зирани издания и/или брой публикации;
б) тираж на издаваните списания и специ
ализирани издания и/или публикации;
в) разпространение на издаваните списания
и специализирани издания и/или публикации;
4. оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове чрез:
а) участие в работата на помирителните
комисии;
б) подадени от сдружението сигнали, жалби
и предложения до контролните органи, изпъл
няващи функции за защита на потребителите.
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Чл. 7. Общественото значение на работата
в интерес на потребителите се определя в за
висимост от:
1. участия на представители на сдружението
в заседания на консултативни органи, имащи
отношение към защита на потребителите, и
представяне на предложения, становища и
проекти в тези органи;
2. предложения, становища и проекти, има
щи отношение към защита на потребителите,
направени пред органи на държавна власт;
3. изградена и поддържана интернет стра
ница, съдържаща актуална информация за
потребителите;
4. брой на приемните, в които са предоста
вяни съвети и информация на потребителите,
през последната една година.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 8. (1) Ежегодно до 15 март министърът
на икономиката, енергетиката и туризма със
заповед открива процедура за финансиране на
сдруженията на потребителите.
(2) Заповедта съдържа най-малко следната
информация:
1. сума за финансиране на сдруженията на
потребителите;
2. срок за подаване на заявления за участие
в процедурата за финансиране на сдруженията;
3. начална дата на разглеждане на заявле
нията за участие;
4. крайна дата за приключване на процеду
рата за финансиране на сдруженията.
(3) Заповедта се публикува на интернет
страницата на Министерството на икономика
та, енергетиката и туризма, в раздел „Защита
на потребителите“, подраздел „Сдружения на
потребителите“, и поне в един централен еже
дневник.
Чл. 9. (1) Сдружение на потребителите,
което отговаря на условията за финансиране,
подава заявление за участие в процедурата по
образец съгласно приложение № 2.
(2) Заявлението за участие съдържа искане
за финансиране, актуална банкова сметка на
сдружението и декларация, че средствата ще
бъдат разходвани само за дейности за защита на
потребителите и ще бъдат отчетени по начина
и в срока, определени в наредбата.
Чл. 10. (1) Към заявлението по чл. 9 се
прилагат документи, удостоверяващи обстоя
телствата по чл. 3, които са:
1. заверено копие на актуалния учредителен
акт или устав на сдружението на потребите
лите, удостоверение за актуално състояние по
регистрацията, удостоверение за регистрация
на сдружението в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел при
Министерството на правосъдието;
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2. декларация от представляващия сдру
жението, че съответното сдружение действа
изключително в защита на интересите на
потребителите;
3. заверен с подпис и печат годишен отчет
за извършената дейност за защита на потреби
телите през последната една година;
4. декларация от представляващия сдружени
ето и от членовете на органите за управление
за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 3,
т. 4 и 5;
5. декларация от представляващия сдруже
нието за удостоверяване на обстоятелствата
по чл. 3, т. 6.
(2) Годишният отчет за извършената дейност
съдържа подробна информация за показателите,
посочени в чл. 6 и 7, и се представя във форма
образец съгласно приложение № 3. Към го
дишния отчет се прилагат следните документи:
1. копие на заведените от сдруженията искови
молби за защита на колективните интереси на
потребителите;
2. екземпляр от изготвените от сдружени
ята информационни материали за целите на
проведените от тях информационни кампании;
3. екземпляр от издаваните от сдруженията
списания и специализирани издания и/или
публикации на потребителска тематика;
4. копие от подадените от сдружението
сигнали, жалби и предложения до контролните
органи, изпълняващи функции за защита на
потребителите;
5. копие от внесените за обсъждане от
представители на съответното сдружение пред
ложения, проекти и становища в заседания на
консултативни органи;
6. предложения, становища и проекти, които
имат отношение към защитата на потребите
лите, направени от сдружението пред органи
на държавна власт;
7. списък на приемните за предоставяне
на съвети и информация на потребителите
с посочени адреси, работно време, телефони
за контакт и имена на лицето, отговарящо за
приемната, и опис на предоставените от съот
ветната приемна съвети на потребителите през
последната една година, доказващ реалното є
функциониране.
Чл. 11. (1) Заявлението заедно с придру
жаващите го документи се подава в запечатан
непрозрачен плик от кандидата за финансиране
лично или от упълномощен от него представител,
или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва
наименованието си, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронен
адрес, както и означение, че кандидатът участва
в процедура за финансиране на сдруженията
на потребителите.
(2) Когато заявлението е подадено по пощата,
за дата на подаването му се счита датата на
пощенското клеймо.
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(3) До изтичането на срока за подаване на
заявленията, определен в заповедта по чл. 8,
ал. 2, т. 2, всеки кандидат може да допълни
или оттегли заявлението си. Оттеглянето на
заявлението прекратява по-нататъшното участие
на кандидата в процедурата по финансиране.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Чл. 12. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма назначава комисия за
разглеждане, оценяване и класиране на пода
дените заявления в деня, посочен в заповедта
по чл. 8, ал. 2, т. 3, като определя нейния
състав и срок на работа. Комисията се състои
най-малко от петима членове, притежаващи
необходимата професионална квалификация и
практически опит в съответствие с процедурата,
като задължително в нейния състав се включват
юрист и икономист.
(2) Подадените заявления се отварят в при
съствието на всички членове на комисията.
(3) Комисията проверява наличието на
условията за финансиране и изискуемите доку
менти по чл. 10, както и спазването на срока
за подаване на заявленията за участие.
Чл. 13. (1) Заявление, което не е подадено
в срока, определен в заповедта по чл. 8, ал. 2,
т. 2, или не съдържа необходимите документи
по чл. 10, се оставя без разглеждане, а канди
датът се отстранява.
(2) Отстранява се от по-нататъшно участие
и сдружение на потребителите, за което в хода
на процедурата са констатирани подадени не
верни данни.
Чл. 14. (1) Комисията разглежда, оценява
и класира заявленията на допуснатите сдру
жения на потребителите съобразно обема и
общественото значение на извършената от
тях работа съгласно Методиката за оценка и
класиране – приложение № 4.
(2) При оценяване на обема и общественото
значение на извършената работа комисията не
взема под внимание дейности, ако същите не
са удостоверени.
(3) В хода на процедурата комисията има
право да извършва проверка на заявените от
участника данни, да изисква от тях разяснения
и представяне на допълнителни доказателства
в определен срок.
Чл. 15. (1) За извършената работа по раз
глеждане, оценка и класиране на заявленията
за участие в процедурата за финансиране ко
мисията изготвя протокол, който представя за
утвърждаване на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
(2) Протоколът съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на сдруженията, подали заявления
за участие;
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3. отстранените сдружения и мотивите за
това;
4. резултатите от разглеждането, оценяването
и класирането на заявленията за участие;
5. мотивирано предложение за разпреде
ление на средствата между сдруженията на
потребителите (процентно и в абсолютна
стойност) съобразно извършеното класиране
по предходната точка.
Чл. 16. (1) Средствата за подпомагане на
сдруженията на потребителите за извършваната
от тях дейност се разпределят от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма със
заповед.
(2) Заповедта на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма съдържа информация
най-малко за:
1. отстранените кандидати и мотивите за това;
2. класирането на допуснатите кандидати;
3. сумата, която подлежи на разпределение;
4. разпределението на средствата;
5. срока за отчитане на разходваните средства.
Чл. 17. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма може да прекрати процедурата
по финансиране на сдруженията на потреби
телите с мотивирано решение при обективна
невъзможност за финансиране, съществени
нарушения при провеждане на процедурата
или липса на допуснати кандидати.
Г л а в а

п е т а

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДВАНИТЕ СРЕД
СТВА И КОНТРОЛ
Чл. 18. (1) Сдруженията на потребителите
отчитат получените финансови средства в
срока, посочен в чл. 16, ал. 2, т. 5, с доклад за
извършените дейности за защита на потребите
лите и отчет за разходване на предоставените
от държавата средства по форма и образец,
утвърден за съответната година от министъ
ра на икономиката, енергетиката и туризма,
придружени с подробна обяснителна записка
по видове разходи и копия на разходо-оправ
дателни и платежни документи поотделно за
всяка дейност.
(2) Към документите по ал. 1 се прилага
декларация, че отчетените дейности за съот
ветната година не са били финансирани или
съфинсирани със средства от други източници.
Чл. 19. (1) Одобряването на разходваните
средства, предоставени на сдруженията на
потребителите по реда на тази наредба, се из
вършва от комисия, назначена от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, за
следните видове разходи:
1. за изпитвания за безопасност на стоките,
извършвани от акредитирани лаборатории;
2. разходи за хонорари на сътрудници на
сдруженията за извършване на консултантски
услуги във връзка с дейността относно:
а) договори с общи условия, предлагани на
потребителите;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

б) нелоялни практики, прилагани от страна
на търговци спрямо потребители;
в) нарушения на законодателството за защита
на потребителите и права на потребителите;
3. за командировки в страната и в чужбина,
пряко свързани със защитата на потребителите
(доказва се с командировъчна заповед, удосто
веряваща целевия характер на разхода);
4. за държавни такси и разноски за произ
водствата по водене дела по чл. 186, 188 и 189
от Закона за защита на потребителите;
5. провеждане на информационни кампании,
пряко свързани със защитата на потребите
лите – наем на зали, техника, материали и
изготвяне на презентации;
6. отпечатване и разпространение на издава
ните от сдруженията списания и специализирани
издания и/или публикации на потребителска
тематика;
7. възнаграждения и командировъчни раз
ходи на членовете на помирителните комисии;
8. поддръжка и актуализация на интернет
страница на сдружението;
9. пощенски разходи, пряко свързани с дей
ностите за защита на потребителите;
10. издръжка на сдруженията, в т.ч. разходи
за издръжка на приемни за предоставяне на
съвети и информация на потребителите, както
следва:
а) наем на помещения, използвани от сдру
женията на потребителите за осъществяване на
извършваните от тях дейности;
б) разходи за заплати на служители, ра
ботещи по трудов договор в сдруженията на
потребителите, в т.ч. и разходи за социално
осигуряване, заплащани от работодателя;
в) разходи за оборудване с офис техника:
компютри, принтери, тонери, скенери, факс,
телефон и др.;
г) разходи за телефон, интернет, електри
чество, парно отопление;
д) административни разходи: канцеларски
материали и др.
(2) Максималният размер на средствата по
ал. 1, т. 10 се определя в заповедта на министъра
за съответната година, но не повече от 20 %
от предоставените средства на сдружението.
Чл. 20. Не се признават разходи по сделки,
сключени между лица от състава на управител
ните органи на сдруженията на потребителите и
с техни съпрузи, роднини по права линия – без
ограничение, по съребрена линия – до четвърта
степен, или по сватовство – до втора степен
включително.
Чл. 21. Комисията представя доклад до
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма с предложение за утвърждаване на
разходи, които са одобрени, и тези, които
следва да бъдат възстановени в бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
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Чл. 22. Сдружение на потребителите, което
е получило средства за финансиране от дър
жавата и не ги е разходвало и/или отчело по
начина и в сроковете по тази наредба, е длъжно
да възстанови получените суми в бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
Чл. 23. (1) Сдружение на потребителите,
което е получило средства за финансиране от
държавата, е длъжно да уведоми министъра
на икономиката, енергетиката и туризма за
всички настъпили промени в обстоятелствата
по чл. 3 в 7-дневен срок от настъпването им
и да представи отчет за разходваните средства
до момента на настъпване на обстоятелствата.
(2) В случая по ал. 1 със заповед на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма се
назначава комисия, която да извърши проверка.
При констатиране на неизразходвани средства
и/или в случай, че същите не са били отчетени
по начина, определен по тази наредба, получе
ните от сдруженията средства следва да бъдат
възстановени в бюджета на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 24. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма може да назначава комисии,
които да извършват проверки на сдружени
ята на потребителите относно наличието на
условията за финансиране и разходването на
средствата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Приемна на потребителите“ е специално
обособено помещение в областните градове за
предоставяне на съвети и информация, обо
значено по подходящ начин, на видно място в
непосредствена близост до входа на сградата,
с табела, на която е посочено наименованието
на сдружението, работно време, през което
сдружението предоставя съвети и информация
на потребителите за законодателството за
защита на потребителите и за техните права.
2. „Зависимо от политическа партия“ е
сдружение на потребителите, чиито управите
ли и членове на органите на управление или
свързани с тях лица по смисъла на чл. 41, ал. 3
от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел заемат ръководна длъжност в политическа
партия или организация.
3. „Зависимо от интересите на произво
дители, вносители, търговци и доставчици“ е
сдружение на потребителите, което пряко или
косвено получава финансиране или друга ма
териална облага от производители, вносители,
търговци и доставчици или чиито управители
и членове на органите за управление са едно
лични търговци, съдружници, управители или
изпълнителни членове в търговски дружества.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № РД16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на финансови средства на сдру
женията на потребителите от държавата (ДВ,
бр. 91 от 2008 г.).
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 172,
ал. 3 от Закона за защита на потребителите
след съгласуване с министъра на финансите.
§ 4. За прилагане на наредбата се изгот
вят вътрешни правила за условията и реда за
провеждане на процедурата за предоставяне
на финансови средства на сдруженията на
потребителите.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.01.2011 г.
Министър: Тр. Трайков
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
Тежест на критериите за оценяване на обема и
общественото значение на извършената от сдруженията за защита на потребителите работа в
интерес на потребителите за 20....г.
Критерии Тежест – 100 т.
I. Обем на извършената от сдруженията работа
в интерес на потребителите – 56
1. Брой заведени пред съда искове за защита
на колективните интереси на потребителите през
годината – 16:
а) искове по чл. 186, ал. 1 от Закона за за
щита на потребителите за преустановяване или
за забрана на действия или търговски практики,
които са в нарушение на колективните интереси
на потребителите – 6;
б) искове по чл. 188, ал. 1 от Закона за защи
та на потребителите за обезщетяване на вреди,
причинени на колективните интереси на потре
бителите – 5;
в) искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за обезщетение на претърпените
от потребителите вреди, когато са причинени вреди
на двама или повече потребители – 5.
2. Проведени кампании за информиране на
потребителите – брошури, публикации, съобщения
в средствата за масова информация, статии на
потребителска тематика, провеждане на работни
срещи, семинари и обучения на потребителите
и други, свързани с темата на кампанията – 15:
а) брой на проведените информационни кам
пании – 5;
б) мащабност на проведените информационни
кампании – 10.
3. Издавани списания и специализирани издания
и/или публикации на потребителска тематика – 10:
а) брой на издавани списания, специализирани
издания и брой публикации – 3;
б) тираж на издаваните списания и специали
зирани издания – 4;
в) разпространение на издаваните списания и
специализирани издания – 3.
4. Оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове чрез – 15:
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а) участие в работата на помирителните ко
мисии – 10;
б) подадени от сдружението сигнали, жалби и
предложения до контролните органи, изпълняващи
функции за защита на потребителите – 5.
II. Обществено значение на работата в интерес
на потребителите – 44
1. Брой на участията в заседания и въпроси,
внесени за обсъждане от сдружението в консул
тативни органи – 8.
2. Предложения, становища и проекти, свър
зани със защитата на потребителите, представени
от сдружението в органи на държавна власт – 8.
3. Изградена и поддържана интернет страница,
съдържаща актуална информация за потребите
лите – 10.
4. Брой функциониращи приемни в област
ните градове на страната през последната една
година – 18.

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
ДО Г-Н ............................
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за участие в процедура за финансиране на сдружения на потребителите
от

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

(наименование на сдружението, седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция, телефон, факс
и лице за контакт)
Представлявано от ..........................................
(трите имена, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам нуждата на сдружение ......................
....................................... от финансови средства за
изпълнение на дейности за защита на потребителите
съгласно изискванията на Наредба № РД-16-1117
от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на
финансови средства на сдружения на потребите
лите от държавата.
Заявявам воля за участие в процедурата за
финансиране на сдружения на потребителите. Де
кларирам, че отпуснатите по реда на цитираната
наредба финансови средства ще бъдат разходвани
само за дейности за защита на потребителите и ще
бъдат отчетени по начина и в срока, определени
в наредбата.
Декларирам, че актуалната банкова сметка на
сдружението е:
Титуляр на сметката:
Прилагам следните документи:
1. заверено копие от актуалния учредителен
акт или устав на сдружението, удостоверение за
актуално състояние по регистрацията и удостовере
ние за регистрация на сдружението в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел
при Министерството на правосъдието;
2. декларация, че сдружението действа изклю
чително в защита на интересите на потребителите;
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3. декларации, че сдружението е икономическо
независимо от производители, вносители, търговци
и доставчици; съгласно изискванията на чл. 10 от
Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства на
сдружения на потребителите от държавата;
4. декларации, че сдружението е независимо
от политическа партия или движение съгласно
изискванията на чл. 10 от Наредба № РД-16-1117
от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на
финансови средства на сдружения на потребите
лите от държавата;
5. декларация, че сдружението не излъчва и не
разпространява под каквато и да е форма (в свои
публикации или съобщения за пресата, срещу или
без заплащане) рекламни съобщения или посла
ния от други източници, които могат да нарушат
независимостта на сдружението;
6. заверен с подпис и печат годишен отчет за
извършената дейност за защита на потребителите
през последната една година съгласно приложение
№ 3 от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията
и реда за предоставяне на финансови средства на
сдружения на потребителите от държавата.
Подпис: ……………

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
ФОРМУЛЯР
ГО Д И Ш Е Н ОТЧ ЕТ
за извършена дейност в защита на потребителите
за периода от 1.01 ........ г. до 31.12 ........ г.
от ...........................................................................
(наименование на сдружението, седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция, телефон, факс
и лице за контакт)
Отчет за извършената дейност в защита на
потребителите
Описание и коментари
I. Обем на извършената от сдруженията работа
в интерес на потребителите
1. Брой заведени пред съда искове за защита
на колективните интереси на потребителите през
годината:
а) искове по чл. 186, ал. 1 от Закона за за
щита на потребителите за преустановяване или
за забрана на действия или търговски практики,
които са в нарушение на колективните интереси
на потребителите;
б) искове по чл. 188, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за обезщетяване на вреди, причи
нени на колективните интереси на потребителите;
в) искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита
на потребителите за обезщетение на претърпените
от потребителите вреди, когато са причинени вреди
на двама или повече потребители.
2. Проведени кампании за информиране на
потребителите – брошури, публикации, съобщения
в средствата за масова информация, статии на
потребителска тематика, провеждане на работни
срещи, семинари и обучения на потребителите
и други, свързани с темата на информационната
кампания:
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а) брой и тема на проведените информационни
кампании;
б) мащабност на проведените информационни
кампании.
3. Издавани списания, специализирани издания
и/или публикации на потребителска тематика:
а) брой на издавани списания, специализирани
издания и/или брой публикации;
б) тираж на издаваните списания, специализи
рани издания и/или публикации;
в) разпространение на издаваните списания,
специализирани издания и/или публикации.
4. Оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове чрез:
а) участие в работата на помирителните коми
сии – брой заседания на помирителните комисии, в
които са участвали представители на сдружението,
и район на действие на съответната помирителна
комисия;
б) брой подадени от сдружението сигнали,
жалби и предложения до контролните органи,
изпълняващи функции за защита на потребителите.
II. Общественото значение на работата в ин
терес на потребителите
1. Брой на участията и въпроси, внесени за
обсъждане от сдружението в заседания на кон
султативни органи през годината.
2. Предложения, становища и проекти, свързани
със защитата на потребителите, представени от
сдружението в органи на държавна власт.
3. Доказателства за изградена и поддържана
интернет страница, съдържаща актуална инфор
мация за потребителите .
4. Брой функциониращи приемни в областните
градове на страната; седалище и адрес, телефон
(факс), приемно време и лице за контакт в при
емните за предоставяне на информация и съвети
на потребителите по градове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.................................................
III. Приложения
Документи, удостоверяващи обстоятелствата
по чл. 6 и 7 от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г.
за условията и реда за предоставяне на финан
сови средства на сдружения на потребителите от
държавата.
IV. Други дейности
Съставил отчета: ................
Ръководител: ......................

Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
1. При разглеждането, оценяването и класиране
то на подадените от сдруженията на потребителите
заявления за участие в процедурата за предоставяне
на финансови средства от държавата за сравнимост
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на декларираните данни и извършените дейности
при точкуването им по отделните критерии следва
да се използва следната формула:

T =

An
* K,
A max

където:
Т е броят точки;
An – оценяваното сдружение;
Amax – сдружението с максимален брой дейности;
К – тежест на съответния критерий съгласно
приложение № 1 от наредбата.
2. Получените по формулата точки са изражение
на обема и общественото значение на всяка от
дейностите, извършена от сдруженията на потре
бителите през отчетния период. Това позволява
извършената работа и резултатите от дейността
на всяко едно от сдруженията да бъдат сравнени
едно спрямо друго.
За разпределението на финансовите средства,
предоставяни от държавата на сдруженията на
потребителите, следва да се използва формулата:

% =

An

∑

* 100 ,

където:
An е общият брой точки на оценяваното сдружение;
∑ – сумата от общия брой точки на всички
сдружения.
Получените суми се явяват процентно изражение
на обема и общественото значение на дейностите,
извършени от сдруженията на потребителите през
отчетния период.
8168

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-7
от 5 октомври 2010 г.

за условията и реда за водене и съхраняване
на регистрите за пълно осиновяване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят ус
ловията и редът за:
1. водене и съхраняване на регистър на
децата, които могат да бъдат осиновени при
условията на пълно осиновяване;
2. водене и съхраняване на Националния
регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;
3. поддържане на Национална електронна
информационна система за децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване.
(2) С наредбата се определят условията и
редът за:
1. вписване в регистрите по ал. 1;
2. извършване на социално проучване на
лице, което желае да осинови дете при усло
вията на пълно осиновяване;
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3. издаване и прекратяване на разрешение
за вписване в Националния регистър на оси
новяващи за пълно осиновяване;
4. насочване на осиновяващите към доставчи
ци на социални услуги за обучение и подкрепа;
5. предприемане на специални мерки за
осиновяване на дете със здравословен проблем,
специални нужди или на възраст над седем
години.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се осъществяват
при гарантиране на закрила на интересите на
детето, при съблюдаване на неговите основни
права и съобразно изискванията на чл. 21 от
Конвенцията за правата на детето на Органи
зацията на обединените нации (ДВ, бр. 55 от
1991 г.).
Чл. 3. (1) Дейностите по чл. 1 се осъщест
вяват от Агенцията за социално подпомагане,
регионалните дирекции за социално подпома
гане и дирекциите „Социално подпомагане“.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане определя със заповед
длъжностните лица, които извършват дейностите
по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 3 и 5.
(3) Директорите на регионалните дирекции
за социално подпомагане определят със запо
вед длъжностните лица, които осъществяват
дейностите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1.
(4) Директорите на дирекции „Социално
подпомагане“ определят със заповед длъж
ностните лица, които извършват дейностите
по чл. 1, ал. 2, т. 2.
Чл. 4. Регистрите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 се
поддържат върху хартиен и електронен носител.
Чл. 5. (1) Регистрите върху хартиен носи
тел се водят в томове, страниците на които
се номерират. На корицата на всеки том се
отбелязват наименованието на регистъра и
номерът на тома.
(2) За всяко вписване на дете, на осиновяващ
или съпрузи в съответния регистър се отделя
партида с необходимия брой двойни страници.
(3) Когато определените страници се из
пълнят, в същия или друг том се отделя необходимият брой нови страници, на които
вписванията продължават под първоначалния
номер. В графата за отбелязвания и заличавания
на последната изписана страница се написва
„Продължение“ и се отбелязват номерът на тома
и на отделените нови страници за същото лице,
а при номера на първия нов лист се написва
„Продължение от том № ...., страница № ...“.
(4) Непосредствено след вписването в регис
търа върху хартиен носител длъжностното лице
въвежда данните и в електронния еквивалент.
Чл. 6. За всяко дете, осиновяващ или оси
новяващи – съпрузи, вписани в регистрите, се
създава досие.
Чл. 7. (1) След всяко вписване и отбелязване
в регистър на хартиен носител длъжностното
лице по чл. 3, ал. 3 поставя датата и се подписва.
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(2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани
в регистрите, подлежи на отбелязване.
(3) Допуснатите явни фактически грешки
се поправят служебно.
(4) Отбелязването и заличаването се из
вършват по начин, който не засяга целостта на
информацията за вписаните вече обстоятелства.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 длъжностното
лице задължително посочва основанието и
датата на извършеното действие и се подписва.
Чл. 8. (1) Данните в регистрите по чл. 1,
ал. 1 са служебна информация.
(2) Директорите на съответните дирекции,
както и длъжностните лица, които се допускат
до работа с данните в регистрите по ал. 1, са
длъжни да осигурят защита на съхраняваната
от тях информация от неправомерен достъп.
Чл. 9. Досиетата на хартиен носител се
съхраняват в архива на съответната дирекция
за срок 5 години, след което се предават на
Държавния архив.
Раздел II
Регистър на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване
Чл. 10. (1) Регистърът на децата, които
могат да бъдат осиновени при условията на
пълно осиновяване, се води и съхранява от ре
гионалната дирекция за социално подпомагане
по настоящ адрес на детето.
(2) Регистърът се води по образец съгласно
приложение № 1 и съдържа информация за:
1. личните данни на детето;
2. социалния статус на детето;
3. здравословното състояние и проведените
медицински изследвания на детето, както и за
специалните му нужди;
4. наличието на съгласие за пълно осино
вяване, дадено от родителите;
5. наличието на обстоятелствата по чл. 84,
ал. 1 – 5 от Семейния кодекс;
6. личните данни на родителите и другите
членове на семейството, данни за здравослов
ното им състояние;
7. специализираните институции, социалните
услуги от резидентен тип, приемните семейства
или другите лица, при които е било настанено
детето или които са полагали грижи за него, и
причините за извършеното настаняване;
8. други важни обстоятелства от значение
за осиновяването.
(3) При промяна на настоящия адрес на
детето оригиналът на досието му се изпраща в
съответната регионална дирекция за социално
подпомагане по настоящ адрес на детето, като
изпращащата регионална дирекция извършва
заличаване от регистъра на хартиен носител
по чл. 1, ал. 1, т. 1 на детето.
Чл. 11. (1) Процедурата по вписване в ре
гистъра в случаите по чл. 84, ал. 1 и 2 от Се
мейния кодекс започва с писмено уведомление
от страна на дирекция „Социално подпомагане“
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по настоящ адрес на детето до съответната ре
гионална дирекция за социално подпомагане.
Към уведомлението се прилагат социалният
доклад по приложение № 2 и документите,
удостоверяващи наличието на обстоятелствата
за вписване по този ред.
(2) Лицата по чл. 84, ал. 3 и 4 от Семейния
кодекс подават писмена молба за вписване в
регистъра на детето до директора на съответната
регионална дирекция за социално подпомагане.
(3) Лицата по чл. 84, ал. 5 от Семейния
кодекс подават писмена молба за вписване в
регистъра на детето до директора на съответната
регионална дирекция за социално подпома
гане чрез дирекция „Социално подпомагане“
по настоящ адрес. Към молбата се прилага и
становище от страна на дирекция „Социално
подпомагане“, че това е в интерес на детето.
(4) Информацията по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 4
се предоставя в регионалната дирекция за
социално подпомагане съгласно приложения
№ 2, 3 и 4.
(5) При пропуски, фактически грешки или
несъответствия в приложените документи ди
ректорът на регионалната дирекция за социално
подпомагане определя срок и дава указания за
отстраняването им. При определяне на срока
директорът е длъжен да се съобрази с необхо
димите срокове за провеждане на съответните
медицински изследвания, когато не са прове
дени такива.
(6) Когато при подаване на уведомлението
или молбата лицата не разполагат с необходи
мите документи, директорът на регионалната
дирекция за социално подпомагане събира
служебно информацията по чл. 10, ал. 2.
(7) Информацията относно здравословното
състояние на детето се актуализира на всеки
шест месеца, за което се издава медицинско
свидетелство. В него трябва да бъдат отбелязани
само настъпилите промени в здравословното
състояние, извършените или пропуснатите вак
синации и реваксинации, както и резултатите
от проведените прегледи на детето. Когато в
този период не са настъпили промени в здра
вословното състояние и/или не са проведени
изследвания, това се посочва изрично в меди
цинското свидетелство.
(8) При настъпване на промени в здравния
статус на детето преди изтичане на шестме
сечния период по ал. 7 се изготвя ново меди
цинско свидетелство, удостоверяващо новите
обстоятелства.
Чл. 12. (1) Директорът на регионалната
дирекция за социално подпомагане е длъжен
в 3-дневен срок да организира вписване на
детето в регистъра от длъжностното лице след
събиране на информацията по чл. 10, ал. 2. Ко
гато се констатира невъзможност да се събере
необходимата информация, включително и по
служебен път, директорът разпорежда незабавно
вписване на детето в регистъра въз основа на
наличните данни.
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(2) За всяко вписано в регистъра дете длъж
ностното лице създава досие, което съдържа:
1. уведомленията по чл. 84, ал. 1 и 2 от
Семейния кодекс;
2. молбите по чл. 84, ал. 3 – 5 от Семейния
кодекс;
3. документите, удостоверяващи обстоятел
ствата по чл. 10, ал. 2;
4. оценката на потребностите на детето, из
готвена по реда на Наредбата за критериите и
стандартите за социални услуги за деца, приета
с ПМС № 256 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г.,
бр. 45 и 80 от 2009 г. и бр. 48 от 2010 г.);
5. социалния доклад по приложение № 2 и
плана за действие по случая на детето, изгот
вени от дирекция „Социално подпомагане“;
6. заповедите по чл. 84, ал. 6 от Семейния
кодекс;
7. заверения препис от решението на съда,
с което се допуска осиновяването;
8. удостоверението за идентичност със снимка
на детето в цял ръст;
9. писменото уведомление за предприемане
на действия за следосиновително наблюдение
и подкрепа на детето и семейството;
10. докладите за следосиновително наблю
дение;
11. информацията относно разглеждането
на случая на детето от Съвета по осиновява
не в случаите, когато за него не е определен
подходящ осиновяващ или определеният не е
осиновил детето;
12. датата на вземане на решение за пре
дприемане на специални мерки за осиновяване
на дете със здравословен проблем, специални
нужди или на възраст над седем години;
13. датата на уведомяване и изпращане
на досието на детето на Съвета по междуна
родни осиновявания при Министерството на
правосъдието в случаите по чл. 113, ал. 2 от
Семейния кодекс;
14. документите относно други обстоятелства
от значение за осиновяването.
Чл. 13. (1) При промяна на някое от впи
саните в регистъра обстоятелства директорът
на регионалната дирекция за социално под
помагане издава заповед, с която разпорежда
на съответното длъжностно лице да извърши
отбелязване в регистъра. В заповедта се посоч
ват променилите се обстоятелства.
(2) Директорът на регионалната дирекция
за социално подпомагане издава заповед, с
която разпорежда на съответното длъжностно
лице да заличи от регистъра вписано дете при:
1. допуснато осиновяване;
2. навършване на пълнолетие;
3. установяване на произхода на детето;
4. оттегляне на предварително даденото от
родителите съгласие за осиновяване;
5. възстановяване на родителските права;
6. смърт на детето;
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7. промяна на настоящия адрес на детето
на територията на друга регионална дирекция
за социално подпомагане;
8. реинтеграция на детето в биологичното
му семейство.
(3) Заповед за заличаването по ал. 2, т. 1 се
издава въз основа на влязлото в сила съдебно
решение за допускане на осиновяването на
детето. Осиновителят е длъжен да представи
заверен препис от съдебното решение в реги
оналната дирекция за социално подпомагане в
3-дневен срок от влизането му в сила.
(4) При навършване на пълнолетие детето
се заличава служебно със заповед на дирек
тора на регионалната дирекция за социално
подпомагане освен при висящо производство
за осиновяване пред съд.
(5) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 3 и 5
се издава по молба на родителите, към която се
прилага и заверен препис от съдебното решение.
(6) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 4 се
издава след оттеглянето на предварително да
деното от родителите съгласие за осиновяване
във форма по образец съгласно приложение
№ 5. Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ е длъжен незабавно да изпрати
декларацията на регионалната дирекция за
социално подпомагане.
(7) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 6 се
издава въз основа на акт за смърт, представен от
ръководителя на специализираната институция
или на услугата от резидентен тип, приемното
семейство или роднините или близките, при
които е било настанено детето или които са
полагали грижи за него.
(8) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 7 се
издава въз основа на получаване на уведом
ление от страна на регионалната дирекция за
социално подпомагане по настоящия адрес на
детето за извършеното вписване на детето във
водения регистър.
(9) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 8 се
издава въз основа на получаване на социален
доклад с мотивирано предложение и заповед
за прекратяване на настаняването на детето
извън семейството, издадена от съответната
дирекция „Социално подпомагане“.
(10) Документите, удостоверяващи обстоя
телствата по ал. 2, се прилагат в досието на
детето.
Чл. 14. Компетентните държавни и об
щински органи, както и съответните юриди
чески и физически лица оказват съдействие
на директорите на регионалните дирекции за
социално подпомагане, директорите на дирек
ция „Социално подпомагане“, директорите на
специализирани институции и ръководителите
на услугите от резидентен тип, доставчиците на
услугата „приемна грижа“, родители, настойници
и попечители за издаване на необходимите за
воденето на регистъра на децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване, документи.
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Раздел III
Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени
при условията на пълно осиновяване

Раздел IV
Специални мерки за осиновяване на дете със
здравословен проблем, специални нужди или
на възраст над седем години

Чл. 15. Агенцията за социално подпомагане
разработва и поддържа Национална електронна
информационна система за децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване, като:
1. предприема мерки за сигурност и опе
ративна съвместимост в съответствие с об
щоприетите в практиката стандарти, които
осигуряват целостта на данните и връзката с
други информационни обекти;
2. осигурява условия за достъп до публич
ните данни и гарантира защитата на личните
и други данни за физическите лица, както и
защитата на данните за местосъхранението на
документите им;
3. осигурява безсрочно съхранение на дан
ните;
4. осигурява адаптирането на системата при
промени в нормативните актове, регулиращи
функционирането є.
Чл. 16. В системата по чл. 15 се съдържат
данни в съответствие с утвърдения вид и обем
информация, съдържаща се в регистъра за деца,
които могат да бъдат осиновени при условията
на пълно осиновяване, воден в регионалните
дирекции за социално подпомагане.
Чл. 17. (1) Записите в Националната елек
тронна информационна система за децата,
които могат да бъдат осиновени при условията
на пълно осиновяване, постъпват служебно
в тридневен срок от вписването на децата в
регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1.
(2) Записите в Националната електронна
информационна система за децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване, получават уникален партиден
номер, който се формира от поредния номер
на вписване в системата и идентификатор на
регионалната дирекция за социално подпомага
не, където то е извършено. Данните в партидата
се актуализират с всяко отбелязване, направено
в регионалния регистър.
Чл. 18. (1) Лицата по чл. 3, ал. 3 отговарят
за достоверността и актуалността на вписаните
данни.
(2) Достоверността на данните в базата данни
на Националната електронна информационна
система за децата, които могат да бъдат осино
вени при условията на пълно осиновяване, се
контролира от длъжностните лица по чл. 3, ал. 2.
Чл. 19. Партида от Националната електронна
информационна система за децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване, се заличава чрез отбелязване на
обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 в съответствие
със заличаването в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1.

Чл. 20. (1) Агенцията за социално подпомага
не предприема специални мерки за осиновяване
на дете със здравословен проблем, специални
нужди или на възраст над седем години, кога
то в 6-месечния срок от вписването на детето
в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1 Съветът по
осиновяване не е определил подходящ осино
вяващ или никой от определените не по-малко
от трима осиновяващи не е подал молба за
осиновяване за конкретното дете или когато
въпреки положените усилия не е възможно да
бъде определен подходящ осиновяващ за детето.
(2) Мерките по ал. 1 се предприемат въз
основа на мотивирано предложение от Съвета
по осиновяване. Към предложението Съветът по
осиновяване прилага и извлечение от протокола
на заседанието, на което е взето решението за
публикуване на информацията.
(3) При предприемане на специалните мерки
длъжностните лица по чл. 3, ал. 2 работят в
координация със Съвета по международно оси
новяване към Министерството на правосъдието.
Чл. 21. (1) Специални мерки за осиновяване
на дете със здравословен проблем, специални
нужди или на възраст над седем години се
осъществяват, като длъжностните лица по
чл. 3, ал. 2 предприемат необходимите дейст
вия за публикуване на електронната страница
на Агенцията за социално подпомагане на
обща информация за детето, подготвена от
съответната регионална дирекция за социално
подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 се обновява
веднъж месечно от 15-о до 20-о число и съдържа
профил на съответното дете, който включва:
възраст, пол, специални нужди – информацията
за трайното увреждане и възможност за соци
ална адаптация. В информацията се посочва
Съветът по осиновяване, взел решението за
предприемане на специални мерки.
(3) Длъжностните лица по чл. 3, ал. 2 правят
отбелязвания в профила на детето при:
1. вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1,
т. 1 от Семейния кодекс;
2. постъпване на молба по чл. 22, ал. 1.
Чл. 22. (1) Осиновяващ, вписан в регистъра
по чл. 1, ал. 1, т. 2, който желае да осинови
дете, чийто профил е поместен на електронната
страница на Агенцията за социално подпома
гане, и/или който желае да получи допълни
телна информация за детето, подава молба
до Съвета по осиновяване, взел решението за
предприемане на специални мерки. Към мол
бата осиновяващият прилага и декларация за
неразпространение на информацията.
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(2) Допълнителната информация включва
данни за:
1. потребностите на детето;
2. здравословното му състояние;
3. развитието на детето;
4. снимка на детето;
5. друга важна информация.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
в съответствие с разпоредбите на Закона за
защита на личните данни.
(4) Съветът по осиновяване уведомява не
забавно Агенцията за социално подпомагане
за наличието на обстоятелства по чл. 21, ал. 3.
(5) Агенцията за социално подпомагане
незабавно информира Министерството на пра
восъдието за предприетите специални мерки
по отношение на децата, вписани в регистъра
по чл. 113, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс.
Чл. 23. (1) При постъпване на молба от
осиновяващия в съответната регионална ди
рекция за социално подпомагане се провежда
информационна среща. На осиновяващия се
осигурява и среща с детето.
(2) Регионалната дирекция за социално
подпомагане незабавно уведомява Съвета по
международно осиновяване при Министерството
на правосъдието за постъпилата молба по ал. 1.
(3) В едномесечен срок от предоставянето на
допълнителна информация и провеждането на
среща по ал. 1 осиновяващият може да подаде
молба за осиновяване на детето.
(4) До вземането на решение от осиновя
ващия регионалната дирекция за социално
подпомагане не приема молби от други оси
новяващи за същото дете.
(5) Постъпилата молба за осиновяване на
дете по ал. 1 се разглежда незабавно от Съ
вета по осиновяване, като за решението си
съветът уведомява Съвета по международно
осиновяване.
(6) Неподаването на молба за осиновяване
на дете в срока по ал. 3 не се счита за отказ.
Раздел V
Условия и ред за извършване на социално
проучване, обучение и подкрепа и за издаване
и прекратяване на разрешение за вписване в
регистъра на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване
Чл. 24. (1) Лице с обичайно местопреби
ваване в Република България, което желае да
осинови дете при условията на пълно осиновя
ване, подава писмено заявление по приложение
№ 6 за получаване на разрешение за вписване
в регистъра на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване до дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянния си адрес.
(2) В случай че желаещите да осиновят са
съпрузи с различни постоянни адреси, заявле
нието се подава в дирекцията по постоянния
адрес на единия от тях.
(3) Заявлението съдържа:
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1. лични данни – имена, единен граждан
ски номер (ЕГН), съответно личен номер на
чужденец, дата и място на раждане, номер на
документа за самоличност и органа, който го е
издал, постоянен и настоящ адрес, гражданство;
2. кратка история на семейството на оси
новяващия;
3. информация за икономическото и соци
алното положение на осиновяващия;
4. изброяване на регионалните дирекции за
социално подпомагане, в чиито регистри лицето
желае да бъде вписано;
5. мотиви за осиновяването;
6. други обстоятелства от значение за оси
новяването;
7. подпис на заявителя.
(4) В случаите на осиновяване от съпрузи
заявлението съдържа информация и за двамата.
Чл. 25. (1) Към заявлението по чл. 24 се
прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ, че лицето не
е лишавано от родителски права, който се
издава от общината по постоянния му адрес
след проверка в другите общини, в които той
е имал постоянен адрес;
2. удостоверение за психично здраве и ме
дицинско удостоверение за физическо здраве,
липса на тежки хронични заболявания и други
застрашаващи живота на осиновяващия, сексу
ално предавани инфекции с приложени резул
тати от проведени изследвания за туберкулоза,
сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;
3. свидетелство за съдимост;
4. документ, удостоверяващ, че срещу лицето
не е образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер;
5. документи за доходи и имотно състояние
(декларация, удостоверение и др.);
6. препоръки за лицето, което желае да оси
нови, както и за лицата, които живеят с него.
(2) Към заявлението, подадено от съпрузи
или един от тях, се прилагат документите по
ал. 1 за всеки от съпрузите и удостоверение за
сключен граждански брак.
(3) В случаите, когато осиновяващият е чужд
гражданин с обичайно местопребиваване в
Република България, се прилагат и документи,
удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3
и 4 съгласно законодателството на държавата,
чийто гражданин е лицето.
(4) В случай на пропуски, фактически
грешки или несъответствия в приложените
документи директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ определя срок и дава указания за
отстраняването им, а при необходимост изисква
уточняване на наличната и предоставяне на
допълнителна информация.
(5) Заедно с документите по ал. 1 лицето,
което желае да осинови дете, подава и деклара
ция за готовност за сътрудничество с дирекция
„Социално подпомагане“ при наблюдението на
отглеждането на детето и спазването на него
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вите права и законни интереси, включително и
за предоставяне на информация за развитието
на детето на всеки шест месеца през първите
две години от осиновяването съгласно прило
жение № 7.
(6) Към заявлението се прилага и фотокопие
на описаните документи.
Чл. 26. (1) В срок до три месеца от подаване
на заявлението дирекция „Социално подпома
гане“ извършва социално проучване на лицето
относно годността му да осинови дете. Срокът
може да бъде удължен еднократно с два месеца
по обективни причини, касаещи кандидатите.
(2) В случаите, когато заявлението е подадено
от един от съпрузите, дирекция „Социално под
помагане“ осъществява социалното проучване
и по отношение на другия съпруг.
(3) Социалното проучване се извършва от
определен от директора на дирекция „Соци
ално подпомагане“ социален работник. При
необходимост в извършването на социалното
проучване директорът включва и други специ
алисти от дирекцията.
(4) Проучването включва:
1. най-малко три срещи с лицето, което
желае да осинови;
2. най-малко едно посещение в дома на же
лаещия да осинови, в който ще бъде отглеждано
детето и в който трябва да бъде гарантирана
безопасна и сигурна среда за отглеждането му;
3. най-малко една среща с членовете на се
мейството на лицето, което желае да осинови,
и с лицата, живеещи с него;
4. най-малко една среща с лицата, дали
препоръки.
(5) В хода на социалното проучване дирекция
„Социално подпомагане“ извършва обучение
или насочва за обучение осиновяващите към
друг доставчик на социални услуги за деца и
семейства по програма, утвърдена от министъра
на труда и социалната политика по предложе
ние на председателя на Държавната агенция за
закрила на детето и изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане.
(6) В случаите, когато има издадено на
правление за ползване на социални услуги,
доставчикът на социални услуги изготвя до
клад до дирекция „Социално подпомагане“ за
резултатите от предоставените услуги.
Чл. 27. (1) За резултатите от социалното
проучване социалният работник изготвя доклад
относно годността на лицето да осинови дете
при условията на пълно осиновяване, който
задължително съдържа информацията по чл. 24
и 25, както и информация за:
1. възрастта, пола и здравословното със
тояние на детето, за което би бил подходящ
осиновител;
2. възможността за осигуряване на условия
за задоволяване на специални потребности на
детето;
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3. възможността за осигуряване на безопасна
и сигурна среда за отглеждането на детето;
4. готовността за осигуряване на прием
ственост при отглеждането на детето, както
и на етническите, религиозните, културните и
езиковите особености на средата, от която то
произхожда;
5. проведените срещи с лицето, което желае
да осинови, с членовете на неговото семейство
и с лицата, които живеят с него;
6. посещенията в дома на лицето, което
желае да осинови;
7. проведените срещи с лицата, дали пре
поръки;
8. резултатите от проведеното обучение по
чл. 26, ал. 5;
9. други обстоятелства от значение за пре
ценката.
(2) В случаите, когато осиновяващият не
е български гражданин, социалният работник
по ал. 1 отразява в доклада и обстоятелството
дали държавата, чийто гражданин е лицето,
ще признае решението на българския съд за
осиновяване.
(3) В доклада по ал. 1 социалният работник
дава заключение относно годността на лицето,
което желае да осинови, и прави мотивирано
предложение до директора на дирекция „Со
циално подпомагане“ за издаване или отказ за
издаване на разрешение за вписване в регис
търа на осиновяващи при условията на пълно
осиновяване.
Чл. 28. (1) В 7-дневен срок от представянето
на доклада по чл. 27 директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ издава разрешение
или мотивиран отказ за вписване в регистъра
на осиновяващи при условията на пълно оси
новяване. В разрешението задължително се
посочват и другите регионални дирекции за
социално подпомагане, в чиито регистри да
бъде вписано лицето.
(2) За издаване на разрешение за вписване
в регистъра се вземат предвид възможностите
за осигуряване на физическо, психическо и со
циално благополучие на детето, както и инфор
мацията за осиновяващия относно личностното
и семейното му развитие, здравословното му
състояние, неговата социална среда, мотивите
му за осиновяване, способността му да осигури
подходящи условия за специалните потребности
на детето и други обстоятелства от значение
за осиновяването.
(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
при условията и по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.
Чл. 29. (1) В 3-дневен срок от издаване на
разрешението директорът на дирекция „Соци
ално подпомагане“ го изпраща заедно с доклада
относно годността, заявлението по чл. 24 и
всички документи по чл. 25 на директора на
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регионалната дирекция за социално подпома
гане по постоянния адрес на осиновяващия за
вписване в регистъра.
(2) В дирекция „Социално подпомагане“
се съхранява досие, съдържащо фотокопие от
посочените в ал. 1 документи.
Чл. 30. (1) Разрешението за вписване в
регистъра се прекратява преди изтичането на
срока в следните случаи:
1. по молба на осиновяващия;
2. по преценка на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ в случаите по чл. 87,
ал. 2 от Семейния кодекс;
3. при наличие на влязло в сила съдебно
решение за осиновяване, освен ако лицето не
е било одобрено за осиновяване на повече от
едно дете;
4. при смърт на осиновяващия.
(2) Разрешението за вписване в регистъра
се прекратява със заповед на директора на
дирекция „Социално подпомагане“.
(3) В 3-дневен срок от издаване на заповедта
по ал. 2 директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ я изпраща на директора на реги
оналната дирекция за заличаване на вписването
на осиновяващия в регистъра, а в случаите по
ал. 1, т. 1 – 2 – и на самия осиновяващ.
Чл. 31. (1) При промяна на обстоятелствата
от значение за издаване на разрешението оси
новяващият е длъжен незабавно да информира
дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Когато промяната е от съществено
значение, директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ разпорежда да се извърши ново
социално проучване.
Чл. 32. (1) В двугодишен срок от датата
на осиновяването дирекция „Социално подпо
магане“ осигурява подкрепа на семейството
и детето или ги насочва за подкрепа към
друг доставчик на социални услуги за деца и
семейства.
(2) В случаите, когато има издадено на
правление за ползване на социални услуги,
доставчикът на социални услуги изготвя до
клад до дирекция „Социално подпомагане“ за
резултатите от предоставените услуги.
Раздел VI
Национален регистър на осиновяващите при
условията на пълно осиновяване
Чл. 33. Агенцията за социално подпомагане
разработва и води на хартиен и електронен но
сител Национален регистър на осиновяващите
при условията на пълно осиновяване.
Чл. 34. Националният регистър на осиновя
ващите при условията на пълно осиновяване
на електронен носител е централизирана база
данни, за която Агенцията за социално под
помагане:
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1. предприема мерки за сигурност и опе
ративна съвместимост в съответствие с об
щоприетите в практиката стандарти, които
осигуряват целостта на данните и връзката с
други информационни обекти;
2. осигурява условия за достъп до публич
ните данни в регистъра и гарантира защитата
на личните и други данни за физическите лица,
както и защитата на данните за местосъхране
нието на документите им;
3. осигурява безсрочно съхранение на дан
ните в регистъра;
4. осигурява адаптирането на регистъра при
промени в нормативните актове, регулиращи
функционирането му.
Чл. 35. (1) Националният регистър на осино
вяващите при условията на пълно осиновяване
се води и съхранява на хартиен носител от
съответната регионална дирекция за социално
подпомагане.
(2) Вписванията, отбелязванията и залича
ванията в регистъра по ал. 1 се извършват от
длъжностните лица по чл. 3, ал. 3 в 3-дневен
срок от получаване на документите в регио
налната дирекция за социално подпомагане.
Чл. 36. (1) Регистърът по чл. 35 се води по
образец съгласно приложение № 8 и съдържа
информация за:
1. личните данни на осиновяващия;
2. здравословното състояние на осиновя
ващия;
3. семейството на осиновяващия;
4. личните данни на членовете на семей
ството му, както и данни за здравословното
им състояние;
5. информация за икономическото и соци
алното положение на осиновяващия;
6. мотивите за осиновяването;
7. други обстоятелства от значение за оси
новяването.
(2) В регистъра се вписват номерът и датата
на издаденото разрешение за вписване и на
неговото прекратяване.
(3) В регистъра се отбелязва и обстоятелство
то, че осиновяващият е отказал предложението
или не е подал молба за осиновяване в срок.
(4) Регионалната дирекция за социално
подпомагане по постоянния адрес на осино
вяващия задължително вписва в регистъра и
другите дирекции, посочени в разрешението
за вписване.
Чл. 37. (1) В 3-дневен срок от вписването
на данните на хартиен носител съответната
регионална дирекция за социално подпомагане
осъществява запис на данните на осиновяващия
в Националния регистър на осиновяващите при
условията на пълно осиновяване на електронен
носител. В същия срок се уведомяват и реги
оналните дирекции за социално подпомагане,
посочени в разрешението за вписване.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

(2) В 7-дневен срок от вписването регио
налната дирекция за социално подпомагане
изпраща копия от разрешението за вписване и от
доклада за социалното проучване на посочените
от осиновяващия други регионални дирекции.
Вписването на хартиен носител се извършва в
3-дневен срок от получаването. Регионалните
дирекции за социално подпомагане могат да
изискват от регионалната дирекция, направи
ла първоначалното вписване, допълнителна
информация за осиновяващия.
(3) Регионалната дирекция за социално под
помагане, направила първоначалното вписване,
уведомява осиновяващия за изпращането на
документите в регионалните дирекции, посочени
в разрешението за вписване.
Чл. 38. (1) След осъществяване на запис в
Националния регистър на осиновяващите при
условията на пълно осиновяване на електронен
носител осиновяващият получава партиден
номер, под който се извършват последващите
отбелязвания.
(2) Партидният номер се формира от по
редния номер на вписване на осиновяващия в
Националния регистър на осиновяващите при
условията на пълно осиновяване на електронен
носител и идентификатор на регионалната ди
рекция, където е извършено вписването.
(3) За всяко отбелязване в партидата на
осиновяващия се регистрира и длъжностното
лице, което го е извършило.
(4) Отбелязвания, свързани с промени в
личните данни, социалния статус и семейното
положение на осиновяващия, се въвеждат само
от длъжностните лица в регионалната дирекция
за социално подпомагане, извършила първона
чалното вписване.
Чл. 39. (1) Длъжностните лица по чл. 3,
ал. 3 извършват вписванията, отбелязванията
и заличаванията в Националния регистър на
осиновяващите при условията на пълно оси
новяване.
(2) Лицата по ал. 1 отговарят и за досто
верността и актуалността на вписаните данни.
(3) Достоверността на вписаните в Наци
оналния регистър на осиновяващите при ус
ловията на пълно осиновяване на електронен
носител се контролира от длъжностните лица
по чл. 3, ал. 2.
Чл. 40. (1) Партида от Националния регис
тър на осиновяващите при условията на пълно
осиновяване се заличава при:
1. изтичането на срока на разрешението за
вписване;
2. прекратяване на разрешението преди из
тичане на срока по чл. 86, ал. 5 от Семейния
кодекс поради някоя от следните причини:
а) по молба на осиновяващия;
б) по преценка на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ в случаите по чл. 87,
ал. 2 от Семейния кодекс;
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в) при наличие на влязло в сила съдебно
решение за осиновяване, освен ако лицето не
е било одобрено за осиновяване на повече от
едно дете;
г) при смърт на осиновяващия.
(2) В 7-дневен срок от заличаването на
вписването регионалната дирекция за социално
подпомагане изпраща копие от заповедта за
заличаване на вписването до другите регионални
дирекции, в които осиновяващият е вписан.
Заличаването в техните регистри се извършва
в 3-дневен срок от получаването.
Чл. 41. Регионалната дирекция за социално
подпомагане по постоянен адрес на осиновя
ващия води и съхранява досие на вписания
осиновяващ, съответно на съпрузите, които
осиновяват, в което се прилагат документите
по чл. 29, ал. 1, както и допълнително пред
ставените документи.
Чл. 42. (1) При промяна на някое от впи
саните в регистъра обстоятелства, които са от
значение за осиновяването, осиновяващият
незабавно писмено уведомява регионалната
дирекция за социално подпомагане по посто
янния си адрес.
(2) По заповед на директора на регионалната
дирекция за социално подпомагане длъжност
ното лице извършва отбелязване в регистъра,
прилага в досието документите, удостоверяващи
промяната, и уведомява за това другите реги
онални дирекции, в които е вписано лицето.
Чл. 43. (1) Регионалните дирекции за со
циално подпомагане и дирекциите „Социално
подпомагане“ обменят служебно информация
относно промените в обстоятелствата, подле
жащи на вписване.
(2) В случаите, когато осиновяващият е полу
чил разрешение за вписване за повече от една
регионална дирекция, регионалните дирекции
за социално подпомагане обменят информация
относно промените в обстоятелствата, подле
жащи на вписване, и относно решенията на
съветите по осиновяване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 83,
ал. 3 от Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от
2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) и влиза в сила от
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № РД-07-01
от 2009 г. за условията и реда за водене и съх
раняване на регистрите за пълно осиновяване
(ДВ, бр. 81 от 2009 г.).
§ 3. В срок от шест месеца от влизане в
сила на наредбата министърът на труда и со
циалната политика утвърждава Програма за
обучение на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване по предложение на пред
седателя на Държавната агенция за закрила на
детето и изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане.
Министър: Т. Младенов
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Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2
Регистър на деца за пълно осиновяване
Пореден
№

Дата на
вписване в
регистъра

Вх. № на уведом
ление за вписване

Лични данни на
детето

Близнак,
братя,
сестри

Здравословно състояние
и проведени медицински
изследвания на детето

1

2

3

4

5

6

Име:

Фамилна обремененост:

Презиме:

Заболявания:

Фамилия:

Физическо развитие:

Пол:

Психическо развитие:

Д ат а н а ра ж да не:
Място на раждане:
ЕГН:
Етнически произход:

Проведени медицински из
следвания и резултати:
Задължителни имунизации
и реимунизации:

Постоянен адрес:
Настанено в/ при:
Настанено на дата:
Законен
представител на де
тето:
Специални
нужди
на
детето:

Съгласие за
осиновява
не:

Лични данни на родителите и
другите членове на семейство
то, информация за здравослов
ното им състояние:

Контакти с роди
телите и другите
членове на семей
ството

Настанявания

Причини
те за по
следното
настаняване

7

8

9

10

11

12

Дадено от
майката:

Дадено от
бащата:

Майка:

Баща:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на
раждане:

Дата на
раждане:

Място на
раждане:

Място на
раждане:

ЕГН:

ЕГН:

Етнически
произход:

Етнически
произход:

Постоянен
адрес:

Постоянен
адрес:

Специализирани
институ
ции:

Приемни
семейства

Други
лица
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11

12

Дееспособност:

ност:
Семейно

Семейно

положение:

положение:

Здравословно Здравословно
състояние:

състояние:

Член:

Член:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на

Дата на

раждане:

раждане:

Място на

Място на

раждане:

раждане:

ЕГН:

ЕГН:

Етнически

Етнически

произход:

произход:

Постоянен

Постоянен

адрес:

адрес:

Дееспособ

Дееспособност:

ност:
Семейно по

Семейно поло

ложение:

жение:

Здравословно

Здравословно

състояние:

състояние:

Лица, до които е отправяно предложение за осиновяване на детето, подаване на молба за
осиновяване в срок
13

Откази за осиновяване на детето (имена и дати)
14
Дата на предаване на досието на детето в МП, причини
15

Други важни обстоятелства за осиновяването
16

Съдебни решения и тяхното влизане в сила
17

Данни за следосиновителния период
18

Отбелязвания и заличавания
19

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Социален доклад за детето
№ ....... от ..... 20 ... г.
I. Информация за детето
Име на детето:........................................................
Пол:..........................................................................
ЕГН:.........................................................................
Дата на раждане:....................................................
Място на раждане:.................................................
Гражданство:...........................................................
Етнически, религиозни, културни и езикови осо
бености на средата, от която произхожда:
– Има ли детето братя/сестри/близнак?
– Правен статус на детето (брачно, извънбрачно
родено, с неизвестни родители, има ли съгласие
за осиновяването му, с родители, лишени от ро
дителски права)
Житейска история:
Къде е живяло детето до настоящия момент?
Какви са причините за настаняване на детето в
среда, различна от рождената му? Дата и място
на настаняването. Посещавало ли е детето детска
градина, училище и други? Било ли е детето жертва
на физическо, психическо или сексуално насилие?
При положителен отговор опишете установените
обстоятелства и предприетите мерки. Преживявани
ли са емоционални травми? При положителен
отговор опишете тяхната история. Какво е психо
моторното развитие и нивото на интелект?
II. Информация за рожденото семейство на детето
1. Майка:
Име:.........................................................................
ЕГН:.........................................................................
Дата и място на раждане:.....................................
Постоянен адрес:....................................................
Настоящ адрес:.......................................................
Гражданство:...........................................................
Пълнолетна/непълнолетна:...................................
Дееспособна/недееспособна:.................................
Семейно положение:..............................................
Бременност/поредност:..........................................
Здравословно състояние:.......................................
Образование:...........................................................
Занятие:...................................................................
Трудова биография:................................................
Семейно и социално обкръжение:.......................
Социално-икономическо положение:...................
Данни за злоупотреба с алкохол или наркоманен
опит:.........................................................................
Причини за изоставяне на детето:
.................................................................................
2. Баща:
Име:.........................................................................
ЕГН:.........................................................................
Дата и място на раждане:.....................................
Постоянен адрес:....................................................
Настоящ адрес:.......................................................
Гражданство:...........................................................
Пълнолетен/непълнолетен:...................................
Дееспособен/недееспособен:.................................
Семейно положение:..............................................
Здравословно състояние:.......................................
Образование:...........................................................
Занятие:...................................................................
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Трудова биография:................................................
Семейно и социално обкръжение:.......................
Социално-икономическо положение:...................
Данни за злоупотреба с алкохол или наркоманен
опит:.........................................................................
3. Информация за братя/сестри/близнак:
4. Информация за контактите на детето с рож
деното му семейство и с други значими за него
хора – честота, място на осъществяване, наличие
на емоционална връзка.
III. Допълнителна и значима информация за детето
(специални нужди)
IV. Обобщение на психосоциалните данни за детето
и рожденото му семейство
V. Причини, поради които детето е изоставено и
се налага да бъде осиновено
Изготвен от.............................................................

(трите имена и длъжност на лицето, изготви
ло доклада)

Подпис:....................................................................

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 4
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
№............................
от .......... 20 .... г.
за здравословно състояние, проведени медицински
изследвания и специални нужди на детето
Имена на детето:....................................................
ЕГН:.........................................................................
Пол:..........................................................................
Дата на раждане:....................................................
Място на раждане:.................................................
Към настоящия момент детето се отглежда във:
– специализирана институция
.................................................................................
(наименование на специализираната институция)
– приемно семейство
.................................................................................
(имена, адрес)
– при родителите си
.................................................................................
(имена, адрес)
– при други лица
.................................................................................
(имена, адрес, в какво качество)
Къде е живяло детето от раждането до този момент:
– в болница............................................................
от ............................................. до..........................
(наименование на болницата)
– при родителите си от...................... до.............
– в специализирана институция
.................................................................................
(наименование на специализираната институция)
от.......................................... до...............................
– в приемно семейство от................ до .............
– при други лица от........................ до.................
Детето е родено от............ (поредна бременност)
нормално протекла или.........................................
опишете усложненията:
Механизъм на раждане:.........................................
Тегло при ................ Към датата .........................
раждане............................................................... кг
на доклада............................................................ кг
Дължина при............ Към датата..........................
раждане................................................................ см
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на доклада........................................................... см
Фамилна обремененост на детето:
.................................................................................
APGAR: (показатели от 0 т. до 2 т.)....................
– сърдечна честота:...............................................
– цвят на кожата:..................................................
– дишане:...............................................................
– мускулен тонус:..................................................
– рефлекторна възбудимост:................................
Обща клинична оценка:
.................................................................................
Изследване: трансфонтанелна ехография (дата и
година) ...................................................................
Резултати: ..............................................................
Първо захранване на детето:.................................
Вид на храненето:
естествено
изкуствено
смесено
Алергии към храни и медикаменти: ..................
Ваксинации:
Хепатит В – дата на ваксиниране
.................................................................................
БЦЖ – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Дифтерия – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Тетанус – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Коклюш – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Полиомиелит – дати на ваксиниране и ревакси
ниране
.................................................................................
Морбили – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Рубеола – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Паротит – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
Дифтерия, тетанус – дати на реваксиниране
.................................................................................
Манту – проба и дати на реваксиниране (БЦЖ)
.................................................................................
Тетанус, дифтерия – дати на реваксиниране
.................................................................................
Други имунизации:.................................................
Дата на ваксиниране:.............................................
Ако детето не е ваксинирано срещу някое от избро
ените по-горе заболявания или други заболявания,
да се посочат причините за това:
.................................................................................
Боледувало ли е детето от някое от изброените
инфекциозни детски заболявания: коклюш, вари
цела, морбили, рубеола, заушка и други, както и
има ли усложнения във връзка с тях:
.................................................................................
Прекарани други заболявания, усложнения във
връзка с тях и резултати от направените изслед
вания:
.................................................................................
Туберкулоза:............................................................
Конвулсии (гърчове – включително и температур
ни): .........................................................................
ЕЕГ (електроенцефалография) (дата):..................
Резултати:................................................................
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Изследване: очни дъна (дата):..............................
Резултати: ..............................................................
Настанявано ли е детето в болница:....................
Ако детето е настанявано в болница, кога е било
това, каква е била продължителността на периода
на хоспитализация, какви диагнози са поставяни
и какво лечение е приложено:.............................
Зрение:
Кога детето е започнало да задържа погледа си
върху определени обекти:
.................................................................................
Слух:
Кога детето е започнало да реагира на звук:.....
Двигателно развитие:
Кога детето е започнало да седи само................
Стои ли с подкрепа и откога................................
Ходи ли с подкрепа и откога................................
Ходи ли без подкрепа и откога............................
Говор:
Кога детето е започнало да говори......................
Казва ли отделни думи..........................................
Казва ли изречения................................................
Обективно състояние.............................................
Глава:.......................................................................
Уста и фаринкс:......................................................
(заешка уста, пукнатина в небцето, зъби и други)
Очи:
(зрение, страбизъм, инфекции)
.................................................................................
Уши:
(инфекции, секрети, намален слух, деформации)
Шия:.........................................................................
Вътрешни органи:
Гръден кош:.............................................................
Сърце:......................................................................
Бял дроб:.................................................................
Корем:.....................................................................
Черен дроб:.............................................................
Далак:......................................................................
Бъбреци:..................................................................
Стомах:....................................................................
Резултати от направени образни изследвания (дата
на изследването):
.................................................................................
Лимфни възли:........................................................
Проведено серологично изследване (дата, причина
и резултати от изследването):
.................................................................................
Резултати:................................................................
Полови органи:.......................................................
Крайници:................................................................
Кожа:.......................................................................
(екземи, инфекции, паразити)
Настоящи заболявания:.........................................
Изследвания за сифилис (дата):
Резултати:................................................................
Изследвания за туберкулоза (дата):
Резултати от манту-проба:.....................................
Изследвания за хепатит В (дата):.........................
Резултати от тест за Hasbro:.................................
Изследвания за СПИН (дата):..............................
Резултати от направените тестове за HIV (дата):
Обща кръвна картина (дата на изследването): ....
Резултати:................................................................
Хематокрит (дата на изследването):....................
Резултати:................................................................
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Изследване на урина (дата):.................................
– Захар (дата):.......................................................
– Албумин (дата):..................................................
– Фенилкетони (дата):..........................................
Изпражнения (диария, констипация):
Изследвания за паразити:
положителна проба/отрицателна проба
Ако при детето е установено наличие на паразити,
да се посочи кога е станало това и какво лечение
е предприето:..........................................................
Опишете равнището на психическото развитие
на детето, спецификите на неговото поведение,
контактност и умения:...........................................
Има ли детето някакви психически заболявания
или отклонения: ....................................................
Заключение на лекаря относно физическото и
психическото здравословно състояние на детето,
неговото поведение и умения, специалните му
нужди, както и за необходимостта от специални
грижи при отглеждане на детето: .......................
Изготвено от личен лекар:....................................
(имена, номер, подпис и печат)
Забележка 1. Лекарят, провел прегледа или изслед
ването, заверява съответната част от медицинското
свидетелство, като посочва датата, имената и
номера си, подписва се и поставя печат.
Забележка 2. За издаване на медицинското свидетел
ство, което се прилага към писменото уведомление
(искане) по чл. 10, ал. 1, се провеждат прегледи и
изследвания (сифилис, СПИН, хепатит В, туберку
лоза и др.), отразяващи актуалното здравословно
състояние на детето.

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
от родител за даване на съгласие за пълно осиновяване
Преди да попълните декларацията, внимател
но я прочетете. Подпишете я само след като се
убедите напълно, че разбирате всичко написано
по-долу. Вие имате право да получите всякакви
съвети или информация, която Ви е необходима
относно последиците от Вашето съгласие за пъл
но осиновяване на детето. Вие нямате право на
парично заплащане или компенсация от какъвто
и да е род с оглед даване на съгласие за пълно
осиновяване на детето.
I. Долуподписаният:
.................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ....................................................................... ,
дата на раждане ................................................... ,
място на раждане ................................................ ,
притежаващ лична карта № ................................ ,
................................................................................ ,
издадена на.............................................................
от..............................................................................
постоянен адрес: област........................................ ,
община .................................................................. ,
град/село................................................................ ,
ул. ....................................... № ..............................
Майка (баща) на детето: .....................................
(име, презиме фамилия)
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ЕГН......................................................................... ,
дата на раждане ................................................... ,
място на раждане ................................................ ,
пол........................................................................... ,
постоянен адрес .....................................................
Към настоящия момент детето се отглежда във:
.................................................................................
1. Декларирам:
1.1. Получих от дирекция „Социално подпомагане“,
община.................................................................... ,
разяснения за последиците от допускането на
пълно осиновяване на дете.
1.2. Известно ми е, че:
1.2.1. За да бъде осиновено при условията на пълно
осиновяване, детето ми трябва да бъде вписано в
регистъра на децата за пълно осиновяване, воден
от регионалната дирекция за социално подпомагане
по постоянния му адрес, съответно в регистъра
на децата, които могат да бъдат осиновени от
чужденци при условията на пълно осиновяване,
воден от Министерството на правосъдието.
1.2.2. Осиновяването се извършва единствено с
решение на съд.
1.2.3. Мога да оттегля своето съгласие пред дирекция
„Социално подпомагане“ писмено с нотариално
заверен подпис до започване на производството
по осиновяване пред съда.
1.2.4. Последиците от пълното осиновяване се
изразяват във възникване на права и задължения
като между роднини по произход между осино
вения и неговите низходящи, от една страна, и
осиновителя и неговите роднини – от друга, и в
прекратяване на правата и задълженията между
осиновения и неговите низходящи с роднините
им по произход.
1.2.5. Детето ми може да бъде осиновено от лице
или съпрузи, български или чужди граждани,
живеещи в страната или в чужбина.
2. Декларирам, че доброволно се съгласявам, без
заплаха и/или насилие, за пълно осиновяване на
детето ми, като разбирам, че с влизане в сила на
съдебното решение за осиновяване ще настъпят
последиците от пълно осиновяване, посочени в
т. 1.2.4, и отношенията ми с детето трайно ще се
прекратят.
3. Декларирам, че даденото от мен съгласие не е
обвързано с материална облага. Декларирам, че
напълно разбирам по-горните изявления.
Съставена в град/село...........................................
Дата:........................................................................
Подпис или знак:...................................................
II. Декларация на свидетели, тълковник или пре
водач в случаите, в които се изисква по закон:
.................................................................................
III. Декларация на длъжностното лице от дирекция
„Социално подпомагане“, община........................
......... , в чието присъствие е дадено съгласието:
Име:.........................................................................
Длъжност:................................................................
Аз, долуподписаният, удостоверявам, че съм ра
зяснил на лицето последиците от пълното осино
вяване. Съгласието е дадено в мое присъствие в
сроковете съгласно чл. 89, ал. 2 СК.
Нотариална заверка:
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Приложение № 5
към чл. 13, ал. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
от родител за оттегляне на предварително дадено съгласие за пълно осиновяване
Преди да попълните заявлението, внимателно
го прочетете. Подпишете го само след като се
убедите напълно, че разбирате всичко написано
по-долу. Вие имате право да получите от дирек
ция „Социално подпомагане“ всякакви съвети
или информация, която Ви е необходима относно
последиците от оттегляне на съгласието Ви за
пълно осиновяване на детето. Вие нямате право на
парично заплащане или компенсация от какъвто
и да е род с оглед оттегляне на съгласието Ви за
пълно осиновяване на детето.
I. Долуподписаният:
.................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН......................................................................... ,
дата на раждане ................................................... ,
място на раждане.................................................. ,
притежаващ лична карта №..................................
издадена на ............................................................
от............................................................................. ,
постоянен адрес: област ...................................... ,
община .................................................................. ,
град/село.................................................................
ул. .......................................... №............................
настоящ адрес: област........................................... ,
община.................................................................... ,
град/село................................................................ ,
ул. ........................................№................................
Майка (баща) на детето:.......................................
.................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН......................................................................... ,
дата на раждане ................................................... ,
място на раждане.................................................. ,
пол........................................................................... ,
постоянен адрес......................................................
Към настоящия момент детето се отглежда във:
.................................................................................
1. Декларирам:
1.1. Получих от дирекция „Социално подпомагане“,
община .............................................. , разяснения
за последиците от оттеглянето на съгласието ми
за пълно осиновяване.
1.2. Известно ми е, че:
1.2.1. Мога да оттегля своето съгласие пред дирекция
„Социално подпомагане“ писмено с нотариално
заверен подпис до започване на производството
по осиновяване пред съда.
1.2.2. Последиците от пълното осиновяване, за
което бях декларирал писмено своето съгласие, се
изразяват във възникване на права и задължения
като между роднини по произход между осино
вения и неговите низходящи, от една страна, и
осиновителя и неговите роднини – от друга, и в
прекратяване на правата и задълженията между
осиновения и неговите низходящи с роднините
им по произход.
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1.2.3. Ако не оттегля съгласието си, детето ми
може да бъде осиновено от лице или съпрузи,
български или чужди граждани, живеещи в стра
ната или в чужбина.
2. Декларирам, че доброволно оттеглям, без запла
ха и/или насилие, даденото от мен с декларация
от...... ..... г. съгласие за пълното осиновяване на
детето ми, което означава, че не желая то:
2.1. да остане вписано в регистъра на децата за
пълно осиновяване, съответно в регистъра на де
цата, които могат да бъдат осиновени от чужди
граждани при условията на пълно осиновяване,
воден от Министерството на правосъдието;
2.2. да бъде осиновено и да настъпят последиците
на пълното осиновяване, посочени в т. 1.2.2.
3. Декларирам, че настоящото оттегляне не е
обвързано с материална облага. Декларирам, че
напълно разбирам по-горните изявления.
Съставена в град/село ..........................................
Дата:........................................................................
Подпис или знак:...................................................
II. Декларация на свидетели, тълковник или пре
водач в случаите, в които се изисква по закон
.................................................................................
III. Декларация на длъжностното лице от дирекция
„Социално подпомагане“, община....................... ,
в чието присъствие е извършено оттеглянето:
Име:.........................................................................
Длъжност:................................................................
Аз, долуподписаният, удостоверявам, че съгласието
е оттеглено в мое присъствие.
Нотариална заверка:

Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
гр./с.............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Осиновяващ/осиновяващи:
.................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН:.........................................................................
тел.:..........................................................................
Настоящ адрес:.......................................................
Образование:...........................................................
Какво работи в момента:......................................
На какъв език се говори в семейството:.............
Религия:...................................................................
Граждански статус:.................................................
Съпруг/съпруга:......................................................
Име, презиме, фамилия:........................................
ЕГН:.........................................................................
тел.:..........................................................................
Настоящ адрес:.......................................................
Образование:...........................................................
Какво работи в момента:......................................
На какъв език се говори в семейството:.............
Религия:...................................................................
Граждански статус:.................................................
2. Икономическо състояние:.................................
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а) среден доход на член от семейството през по
следните 6 месеца .................................................
б) жилище (подчертайте): собствено, под наем,
брой стаи ...............................................................
3. Какво дете бихте искали да осиновите?
Възраст на детето...................................................
брой деца.................................................................
предпочитания към пола на детето......................
4. Бихте ли осиновили дете със: (Отговорете с
„да“ и „не“.)
а) физически увреждания;
б) умствени увреждания;
в) нуждаещо се от лечение;
г) преживяло насилие.
5. Имате ли собствени деца:
а) да
б) не
6. Били ли сте осъждани? (Ако отговорът е „да“,
напишете кога, за какво престъпление.)
1) не/да....................................................................
2) не/ да..................................................................
7. Имате ли хронични заболявания? (Ако отговорът
е „да“, напишете какви.)
1) не/да....................................................................
2) не/да....................................................................
8. Моля, опишете накратко историята на семей
ството Ви.
9. Моля, посочете в регистрите на кои други
регионални дирекции за социално подпомагане
желаете да бъдете вписан/и.
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10. Причини, поради които искате да осиновите
дете:
.................................................................................
Дата:
Подпис:
1. ...............................
2. ...............................

Приложение № 7
към чл. 25, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за готовност за сътрудничество с дирекция
„Социално подпомагане“
Днес.........., 20.... г., подписаният осиновяващ при
условията на пълно осиновяване:
.................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН ....................................................................... ,
Постоянен адрес:................................................... ,
Настоящ адрес:...................................................... ,
С настоящата декларация декларирам, че ще
сътруднича активно с отдел „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“ –..........
при наблюдението на отглеждането на детето,
което ще осиновя, и ще спазвам неговите права
и законни интереси. Задължавам се да представям
информация за развитието на детето на всеки шест
месеца през първите две години от осиновяването.
Декларатор:
.................................................................................
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 8
към чл. 36, ал. 1
Регистър на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
Пореден №

Дата на
вписване в
регистър

Вх. № на уве
домление за
вписване

Лични данни на
осиновяващия

Здравословно
състояние на
осиновяващия

Информация за
семейството на
осиновяващия

1

2

3

4

5

6

Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер
на чужденец):
Семейно положе
ние:
№ на документ за
самоличност:
Издаден от:
Постоянен адрес:
Име:
Презиме:
Фамилия:
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6

Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер
на чужденец):
Семейно положение:
№ на документ за
самоличност:
Издаден от:
Постоянен адрес:
Лични данни на членовете на
семейството, здравословно състояние

Икономическо и
социално положе
ние на
осиновяващия

Мотиви за
осиновяването

Съдимост

7

8

9

10

Име:

Име:

Образование:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на раждане:
раждане:

Дата на
раждане:

Място на:
раждане:

Място на
раждане:

ЕГН (личен номер
на чужденец):

ЕГН (личен номер
на чужденец):

№ на документа
за самоличност:

№ на документа
за самоличност:

Издаден от:

Издаден от:

Условия за

Постоянен адрес:

Постоянен адрес:

живеене:

Здравословно
състояние:

Здравословно
състояние:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на раждане:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Място на раждане:

ЕГН (личен номер
на чужденец):

ЕГН (личен номер
на чужденец):

№ на документа за
самоличност:

№ на документа за
самоличност:

Издаден от:

Издаден от:

Постоянен адрес:

Постоянен адрес:

Здравословно състо
яние:

Здравословно състо
яние:

Месторабота:

Образование:

Месторабота:

Финансова обезпе
ченост:
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Упражня
ване на
родителски
права

Номер, дата и
орган, издал
разрешението
за вписване в
регистъра и за
прекратяването
му

11

12
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Други важни
Дата на из
обстоятелства за пращане на
осиновяването преписката в
съда

13
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Съдебни решения

Предложения и
откази, както и
фактът на непо
даване на молба
за осиновяване в
съда в срок

15

16

14

Отбелязвания, заличавания
17
Други регионални дирекции, в които е вписано лицето
18
Данни за следосиновителния период
19
8148
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
РАЗРЕШЕНИЕ № 756
от 29 септември 2010 г.

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

за проучване на скалнооблицовъчни материали,

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 755
от 29 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Пчела – 1“, разположена
на територията на община Момчилград, област
Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 33 от 14 септември 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Андезит“ – ООД, Бургас,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 812161713,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Победа, ул. Чаталджа 3, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Пчела – 1“, разположена
на територията на община Момчилград, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,85 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 6 в
координатна система 1970 г.:

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Перла“,
разположена в землището на с. Орешец, община
Димово, област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 33 от 14.09.2010 г. на Министерския съвет
разрешавам: на „Уайтстоун“ – ООД, Монтана,
титуляр на разрешението, дружество, регистри
рано в Агенцията по вписванията под ЕИК
111585015, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Индустриална 34, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъч
ни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Перла“, разположена в землището на
с. Орешец, община Димово, област Видин, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,86 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 7 включително в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1

4746300

8458500

№

X [m]

Y [m]

2

4746000

8459250

1

4526042

9421311

3

4745000

8459250

2

4525658

9421091

4

4745000

8458595

3

4525013

9421389

5

4745190

8458630

4

4525013

9420469

6

4745350

8458555

7

4745415

8458500

5

4525818

9420464

6

4526298

9420806

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проуч
ване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постано
вяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проуч
ване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постано
вяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова

Министър: Н. Караджова
8006

8007
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 107
от 5 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Камен“, разположена
в землищата на селата Балван и Момин сбор,
община Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 32 от 8.09.2010 г. на Министерския съвет раз
решавам на „Пътища“ – ООД, Велико Търново,
т ърговско дру жество, вписано в т ърговск и я
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
104611506, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Велики Преслав 6, с упра
вител Цветанка Петкова Радославова да извърши
за своя сметка проучване на строителни матери
али – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Камен“
при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Камен“,
разположена в землищата на селата Балван и
Момин сбор, община Велико Търново, област
Велико Търново, с размер 0,997 кв. км съгласно
схема на площта и списък на координатите на
граничните точки с № 1 до № 8 включително в
координатна система „1970 г.“ – съгласно при
ложението.
2. Срокът на разрешението е 1 година от вли
зането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геолого-проучвателни
те работи и добивът за технологични изпитания
се определят в работна програма – неразделна
част от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря, се определят в договора за проучване.
5. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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РАЗРЕШЕНИЕ № 108
от 5 октомври 2010 г.

за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Чичоко“, разположена
в землищата на селата Лешница и Дамяница,
община Сандански, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 32 от 08.09.2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „ГПА Инженеринг“ – ООД, Со
фия, търговско дружество, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
175209381 със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 39,
ап. 2, с управител Ангел Георгиев Шербетов да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чичоко“ при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Чичоко“,
разположена в землищата на селата Лешница и
Дамяница, община Сандански, област Благо
евград, с размер 0,24 кв. км, съгласно схема на
площта и списък на координатите на граничните
точки с № 1 до № 6 включително в координатна
система „1970 г.“ – съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 1 година от вли
зането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геолого-проучвателни
те работи и добивът за технологични изпитания
се определят в работна програма – неразделна
част от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Р. Плевнелиев
Координатен регистър на граничните точки на
площ „Чичоко“, разположена на територията на
област Благоевград
№

Х

Y

Министър: Р. Плевнелиев

1.

4472877.0

8492437.0

Координатен регистър на граничните точки на
площ „Камен“, разположена в землищата на селата
Балван и Момин сбор, община Велико Търново,
област Велико Търново

2.

4472856.0

8492674.0

3.

4472172.0

8492786.0

4.

4472065.0

8492775.0

5.

4472068.0

8492562.0

6.

4472679.0

8492340.0

№

Х

Y

1.

4674396.40

9439612.75

2.

4674307.16

9439668.84

3.

4674386.76

9440230.73

4.

4674783.96

9440406.76

5.

4675236.43

9440770.70

6.

4675375.31

9441705.83

7.

4674988.07

9441794.58

8.

4674534.68

9441029.43

8169

8170

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 747
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад
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56
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министрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 36 от
заседание, проведено на 09.08.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожа
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, Протокол от изпитване № 18443
от 30.06.2010 г. и Експертно заключение към
него, издадени от лаборатория за изпитване
„Глоба л Тест“ – Софи я, удостоверяващи, че
предлаганите на пазара детски чехли, изцяло от
изкуствен материал, със залепен елемент върху
лицевата част – глава на зайче с дълги уши, в
червен, син, лилав и розов цвят, върху стелките
с надпис „МАКЕ“ и номер на обувката (20, 22).
На ходилото е обозначен номер 20, 22, фигурки
на две животни с неясни очертания, надпис
„Made in Romania“ и идентификационен номер
С-376. Етикетът съдържа следната информация
на български език: произход: Китай, вносител:
„Баран – 2009“ – ЕООД, вид на стоката – детски
чехли (джапанки) и пиктограма с обозначен вид
на материалите, вложени в основните части на
обувките: лицева част (сая), стелка и ходило – из
куствен материал, не съответстват на изискванията
на БДС EN 71-1, т. 8.2, т.8.3 и т.8.4 – осреднената
сила, необходима за откъсването на елементите
от повърхността на лицевата част на изделието
е 13 N, под нормативната стойност, стоката
не отговаря и на изпитване за съдържание на
фталати по Наредбата за опасните химични ве
щества и препарати, подлежащи на забрана или
ограничения при търговия и употреба. Открит е
фталат с концентрация 0,47 %, което е 4,7 пъти
над нормата от 0,1 %, поради което съществува
потенциален риск за малкото дете от задавяне
или задушаване при евентуално поглъщане на
отделените елементи и от появата на алергични
реакции, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на дет
ски чехли, изцяло от изкуствен материал, със
залепен елемент върху лицевата част – глава на
зайче с дълги уши, които лесно могат да бъдат
откъснати и погълнати. Чехлите се предлагат в
червен, син, лилав и розов цвят, върху стелките
има надпис „МАКЕ“ и номер на обувката (20,
22). На ходилото е обозначен номер 20, 22, фигур
ки на две животни с неясни очертания, надпис
„Made in Romania“ и идентификационен номер
С-376. Етикетът съдържа следната информация
на български език: произход: Китай, вносител:
„Баран – 2009“ – ЕООД, вид на стоката – детски
чехли (джапанки) и пиктограма с обозначен вид
на материалите, вложени в основните части на
обувките: лицева част (сая), стелка и ходило – из
куствен материал, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потре
бителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
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изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8133

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 750
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад
министрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 35 от
заседание, проведено на 04.08.2010 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожа
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол
№ 18488 от 12.07.2010 г. и експертно заключение
към него на ИЦ „Глобал тест“, удостоверяващи,
че детски пантофи с лицева част от текстил,
покриващи глезена, с цип, в различни цветове,
с пришита муцуна на животно, размери от № 20
до № 30, не отговарят на изискванията на БДС
EN 71-1:05/А6:2008 по т. 8.2, 8.3 и 8.4, защото съ
държат лесно откъсващи се части, които могат
да бъдат опасни за потребителите (малки деца),
поради опасност от поглъщане и последващо
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
пантофи с лицева част от текстил, покриващи
глезена, с цип, в различни цветове, с пришита
муцуна на животно, страна на произход – Китай,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8134

Председател: Д. Лазаров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1496
от 1 октомври 2010 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 и 2
ЗПСК и протоколно решение № 329 от 01.10.2010 г.
на Изпълнителния съвет на Агенцията за привати
зация и следприватизационен контрол Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
забранява на „Стандартизация – Принт“ – ЕООД,
София, извършването на разпоредителни сделки
с дълготрайни активи на дружеството, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол.
8233

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Долни Богров, район „Кре
миковци“, Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.05.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8149

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 7 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Яребична, община Аксаково,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.06.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8150

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Яна (без територията на:
производствена площадка на „Кремиковци“ – АД,
база на „Газстроймонтаж“ – АД, складова база на
„Булгаргаз“ – ЕАД, жп Гара Яна и междугарието
Яна – Обединена от км 1+190 до км 3+400), район
„Кремиковци“, Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.11.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8151

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Бухово (без територията на про
изводствена площадка на „Кремиковци“ – АД),
район „Кремиковци“, Столична община, област
София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.05.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8152

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 27 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от територията на София – Кремиковци,
Сеславци, Ботунец, Челопечене, части от Враж
дебна, Бенковски, Орландовци и Малашевци
(без територията на: производствена площад
ка на „Кремиковци“ – АД, и ЗУМК „Креми
ковци“ – АД), район „Кремиковци“, Столична
община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.11.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8153

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на с. Дединци, община Златарица,
област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.06.2010 г. на службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8154

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 367
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 5 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и прото
коли на ОЕСУТ № ЕС-Г-25 от 16.03.2010 г., т. 11,
и № ЕС-Г-28 от 23.03.2010 г., т. 24, Столичният
общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на м.
Горна баня, кв. 84, УПИ VI-4173.9, VII-4173.10,
IX-4173.11, Х-4173.12 и XI-4173.13 и улици от о.т.
556е – о.т. 556а – о.т. 556б – о.т. 556г; о.т. 556д до
о.т. 556е, по сините и червените линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
м. Горна баня, кв. 84, УПИ VI, VII, IX, Х и XI.

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

Решението може да бъде обжалвано от за
интересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ в
14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията и жилищната политика на Сто
личния общински съвет.
8026

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 488
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 27, ал. 3, чл. 124, ал. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ, § 2, ал. 3 и
т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-61 от 22.06.2010 г.,
т. 35, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на м.
Врана Лозен – Триъгълника, кв. 32; откриване на
улица от о.т. 20г до о.т. 227а; улица от о.т. 20г – о.т.
221 – о.т. 223 – о.т. 224 до о.т. 227; улица от о.т.
227а до о.т. 228 – о.т. 230 – о.т. 231 – о.т. 232 – о.т.
233 – о.т. 234 – о.т. 235 до о.т. 221; отреждане на
УПИ I-3323 „За магазини, складове и офиси“; II94003 „За магазини, складове и офиси“; III-3324
„За магазини, складове и офиси“; IV-3324 „За
магазини, складове и офиси“; V-3324 „За мага
зини, складове и офиси“; VI-94002 „За магазини,
складове и офиси“ по сините и червените линии,
цифри, текст и съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на м.
Врана Лозен – Триъгълника, кв. 32, УПИ I-3323
„За магазини, складове и офиси“; II-94003 „За ма
газини, складове и офиси“; III-3324 „За магазини,
складове и офиси“; IV-3324 „За магазини, складове
и офиси“; V-3324 „За магазини, складове и офиси“;
VI-94002 „За магазини, складове и офиси“.
Решението може да се обжалва от заинтересу
ваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен
срок от съобщаването. Жалбите се подават до
район „Панчарево“ и се изпращат в Администра
тивния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
8027

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1299
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 274 от 27.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

БРОЙ 82
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Слатина, ул. Братя Пешеви
10, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 23.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
8111

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1305
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техни
ческо помещение № 2, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
8112

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1352
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 577 от 9.10.2008 г. на Столичния об
щински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, кв. Враждебна, ул. 8-ма (бивша
ул. Борис Илиев), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
8113

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1350
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 766 от 26.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиенци-Изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Сердика“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 23.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8114
РЕШЕНИЕ № 1375
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите и Решение № 78 от 16.06.2003 г., изм. и доп.
с Решение № 680 от 13.11.2008 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.11.2010 г. в 12 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуе тажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обо
собена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, заедно
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 1 680 000 лв. 0,90 %
от сделката подлежат на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 168 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната об
щинска агенция за приватизация при „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 23.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
8115

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 254
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парце
ларен план за улична канализация до имоти с
идентификатори 04279.100.32 и 04279.100.589 в
м. Мутишица по КК на Благоевград, минаваща
през имоти с идентификатори 04279.629.136 – за
жилищен комплекс и озеленяване, общинска
собственост, 04279.629.71 – улица, общинска пуб
лична собственост, и 04279.100.21 – асфалтов път
(общински). Определен е сервитут на уличната
канализация по 3 м от оста в двете посоки, засягащ
имоти с идентификатори 04279.629.71 – общински,
04279.100.21 – общински, 04279.100.32 – частен,
04279.100.33 – частен, 04279.100.34 – частен, и
04279.100.589 – частен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Благоевград до Административния съд – Бла
гоевград.
8099

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 255
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за външни В и К връзки до имот с иденти
фикатор 04279.116.40 в м. Пенков чифлик Ш.39 по
КК на Благоевград, минаващ през имот с иден
тификатор 04279.116.58 – полски път (общински).
На основание чл.215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Благоевград до Административния съд – Бла
гоевград.
8100

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 364
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 11, решение № 1
от 16.09.2010 г. на ОбЕС по УТ при Община Бре
зник Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява
проекта за ПУП – ПП (парцеларен план) на трасе
и сервитут на ел. кабел НН от трафопост „Военно
поделение“ в ПИ 06286.502.24, преминаващ на юго
запад по земеделски път общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 06286.17.60,
до границата на проектен УПИ І-502.23, кв. 115 по
регулационния план на гр. Брезник, собственост
на „ДИД комерс енд диливъри“ – ООД, според
червените линии и черните цифри в графичната
част на проекта.
8101

Председател: Ив. Ставрев
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-8
от 6 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите,
решение по протокол № 37 от 23.08.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и решение по
протокол № 39 от 13.07.2010 г. на Надзорния
съвет агенцията реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на об
народването на решението в „Държавен вестник“
от 16,30 ч. в заседателната залата на Община Бур
гас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: Обособен обект – почивна база (собстве
ност на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД),
намираща се в лесопарк „Росенец“, Бургас, с
РЗП 944,00 кв.м с начална тръжна цена в размер
485 100 лв., стъпка на наддаване – 6000 лв., и
депозит за участие – 48 510 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 13-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в ка
сата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 48 510 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Дър
жавен вестник“ по IBAN сметка на Агенция за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на Агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с предста
вител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след пред
ставен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път не
се допуска.
6. Забранява се извършването на разпореди
телни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
8142

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1053
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ве
лико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, план-схеми за водо
снабдяване и канализация и електрификация за
ПИ № 035010, местност Устито, землище на гр.
Дебелец, община Велико Търново, за промяна
предназначението на имота и 127 кв. м от ПИ
№ 035020 полски път за осигуряване на транс
портен достъп до ПИ № 035010. За поземлен
имот № 035010, местност Устито, землище на
гр. Дебелец, община Велико Търново, се опреде
ля предназначение за „складови дейности“, при
следните устройствени показатели: височина
на сградите – 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 60 %; коефициент на интензив
ност (К инт) – до 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Велико Търново пред Великотърновския адми
нистративен съд.
8176

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1054
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ве
лико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, план-схеми за во
доснабдяване и канализация, електрификация,
комуникационно-транспортна мрежа и геоложки
проучвания за ПИ № 077012, местност Маринки
ните мостчета, землище на с. Леденик, община
Велико Търново, за промяна предназначението
на имота и 0,565 дка част от поземлен имот
№ 999006 – полски път за осигуряване на транс
портен достъп до ПИ № 077012. За поземлен
имот № 077012, местност Маринкините мостчета,
землище на с. Леденик, община Велико Търново,
се определя предназначение за „общественооб
служващи дейности“ при следните устройствени
показатели: височина на сградите – 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) – до 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт) – до 1,2; минимална озелене
на площ – 30 %; начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Велико Търново пред Великотърновския адми
нистративен съд.
8141

Председател: Ал. Чокойски

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 191
от 5 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразу
ваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, за местности
на територията на землище с. Борики, ЕКАТТЕ
05400, и землище с. Боженци, ЕКАТТЕ 04964,
община Габрово, област Габрово.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересо
ваните лица чрез областния управител на област
Габрово до Административния съд – Габрово, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта.
8205

Областен управител: М. Костадинов

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 737
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – ПЗ
(план за застрояване в землището на с. Победа,
община Долна Митрополия, област Плевен, за
поземлени имоти № 000061, 000062, 000065, 000063,
000191, 000105, 000110, 000111, 000112, 000160 за
изграждане на обект „Фотоволтаична електро
централа и електрическа подстанция“.
2. Проект за ПП (парцеларен план) за трасе
на елпроводно отклонение в поземлени имоти
№ 126001 и ПИ 000215 по КВС в землището на
с. Победа, община Долна Митрополия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общи
на Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
8165

Председател: П. Герашка

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 811
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна,
одобрява ПУП – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строж: „Под
земен кабел 20 kV за външно ел. захранване за
КТП 20/04-630 kV за „Фотоволтаична централа“,
намираща се в УПИ № 024089, м. Подината,
землище гр. Кресна, с възложител „Енерджи
систем 2009“ – ЕООД, с управител Цветомира
Пламенова Станинска, съгласно Заповед № 813
от 6.07.2010 г. по чл. 193, ал. 4 ЗУ Т относно
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учредяване право на прокарване на елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия през следните позем
лени имоти с обща дължина 852,30 м:
1. поземлен имот № 000.300 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 186 м и сервитут
на енергийния обект – 570 кв. м;
2. поземлен имот № 000.297 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 104 м и сервитут
на енергийния обект 409 кв. м;
3. поземлен имот № 024.119 – пасище – мера,
собственост на ОбС – гр. Кресна, с дължина
6,70 м и сервитут на енергийния обект 23 кв. м;
4. поземлен имот № 000.394 – канал, собстве
ност на МЗГ – ХМС, с дължина 3,90 м и сервитут
на енергийния обект 16 кв. м;
5. поземлен имот № 000.385 – канал, собстве
ност на МЗГ – ХМС, с дължина 38,10 м и сервитут
на енергийния обект 140 кв. м;
6. поземлен имот № 024.110 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 270,60 м и сервитут
на енергийния обект 1090 кв. м;
7. поземлен имот № 000.262 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 243 м и сервитут
на енергийния обект 977 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административен съд – Благоевград.
8206

Председател: М. Божинова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 211
от 4 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и във връзка с протоколи от
07.07.2010 г. и от 29.09.2010 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 30.09.2010 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по §4
ПЗР ЗСПЗЗ за землището на с. Жиленци, община
Кюстендил, област Кюстендил. Одобреният план
може да бъде обжалван чрез Областния управител
на Кюстендилска област пред Административен
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародва
нето на заповедта в „Държавен вестник“.
8135

Областен управител: Л. Анчев

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 652
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за прокарване на подзе
мен кабел за поземлен имот 058011 в землището
на с. Любенова махала, община Нова Загора.
8097

Председател: С. Стойчев
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 566
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 6 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 8, ал. 9
ЗОС Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 111
от 14.11.2002 г. на ОС – Павликени, на общински
нежилищни имоти, незавършено строителство, и
обособени части от търговски дружества, подле
жащи на приватизация, с обект: общински гараж
№ 2 със застроена площ 18,85 кв. м в сутеренен
етаж на комбинирана сграда, построена в кв. 46
по регулационния план на с. Караисен, община
Павликени, актуван с АОС № 222 от 8.05.2000 г.
2. Допълва раздел ІІІ, т. 1 „Продажба на
имоти по Закона за приватизация и следпри
ватизационен контрол“ от Програмата за упра
вление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, в Община Павликени през 2010 г.,
приета от Общинския съвет – гр. Павликени, с
общински гараж № 2 със застроена площ 18,85
кв. м в сутеренен етаж на комбинирана сграда,
построена в кв. 46 по регулационния план на с.
Караисен, община Павликени, актуван с АОС
№ 222 от 8.05.2000 г.
3. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
– обект на търга – самостоятелен общински
гараж № 2 – частна общинска собственост, със
застроена площ 18,85 кв. м в сутеренен етаж
на комбинирана сграда, построена в кв. 46 по
регулационния план на с. Караисен, община
Павликени, актуван с АОС № 222 от 8.05.2000 г.,
при граници и съседи на имота: от изток – гараж
№ 1, от запад и от север – помещения от сутерена
на комбинираната сграда, от юг – зелена площ,
и отгоре – търговско помещение, и съответните
идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж върху общинска земя;
– търгът да се проведе на 25-ия ден след об
народване на решението в „Държавен вестник“ от
14 ч. в заседателната зала на Община Павликени;
при неявяване на кандидати да бъде проведен
повторен търг при същите условия 30 дни след
приключване на първата тръжна процедура;
– начална тръжна цена – 2190 лв.;
– стъпка на наддаване – 200 лв.;
– депозит за участие в търга – 1000 лв.; де
позитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRLGSF при „УниКредит Булбанк“ – Пав
ликени; краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга;
– цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на информаци
онния център при Община Павликени; тръжната
документация се получава от отдел „Общинска
собственост и стопански дейности“ в инфор
мационния център на Община Павликени след
представяне на документ за платена цена;
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– тръжната документация да се закупи до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга;
– предложения за участие в търга се подават
до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура;
– оглед на обекта може да се извърши до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата;
– достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
4. Утвърждава тръжна документация със съ
държанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от това решение.
5. Възлага на кмета на Община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура в съответствие с изисква
нията на чл. 8 от Наредбата за търговете и кон
курсите, и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
6. Упълномощава кмета на Община Павли
кени да сключи приватизационния договор за
покупко-продажба със спечелилия публичния
търг участник.
8237

Председател: Д. Дончев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РД-402
от 27 септември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообра
зуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на с. Горна Диканя, местността Раз
солков валог, община Радомир, област Перник.
8046

Областен управител: И. Петров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-184
от 5 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ в из
пълнение на влязло в сила Решение № 673 от
10.05.2010 г. на Административен съд – Пловдив,
с което е отменена частично Заповед № ЗД-0080 от 15.05.2009 г. на областния управител за
одобряване на плана на новообразуваните имо
ти за местността Бозалан в землището на гр.
Сопот, област Пловдив, одобрявам нов план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър
към него за местността Бозалан в землището
на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив,
за имоти № 398.86 с площ 700 кв. м, записан
на Енчо Димитров Михайлов, № 398.81 с площ
987 кв. м, записан на Никола Димов Марков,
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№ 398.308 с площ 449 кв. м, записан „временно
стопанисван от общината“, и № 398.342 с площ
66 кв. м – път на община Сопот.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административен съд – Пловдив, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
8177
ЗАПОВЕД № ЗД-00-185
от 5 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ в из
пълнение на влязло в сила Решение № 260 от
23.02.2010 г. на Административен съд – Пловдив,
с което е отменена частично Заповед № ЗД-00122 от 14.07.2009 г. на областния управител за
одобряване на плана на новообразуваните имоти
за местностите Яса тепе и Корията в землището
на гр. Сопот, област Пловдив, одобрявам нов
план на новообразуваните имоти в М 1:1000
и регистър към него за местността Яса тепе в
землището на гр. Сопот, община Сопот, област
Пловдив, за имоти № 406.150 с площ 500 кв. м,
записан на Димитър Николов Пуков, № 406.151
с площ 1522,50 кв. м, записан на наследници на
Христо Нончев Боримечков.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административен съд – Пловдив, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
8178

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 513
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Попово, одобрява общ устройствен план на гр. По
пово, област Търговище, фаза окончателен проект.
Председател: Т. Трифонов
8207

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1495
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 44 на ПК по Ус
тройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 043001 в м. Горски лаг,
землище с. Рельово, община Самоков, собстве
ност на „Редако агро“ – ЕООД, и „Кална бара
синтез“ – ЕООД, при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интен
зивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
8098
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 770
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 14
от 15. 09.2010 г., Общинският съвет – Свиленград,
одобрява ПУП – парцеларен план и специализи
рана схема на техническата инфраструктура за
външно електрозахранване – подземна кабелна
електропроводна линия 20 kV на обект: Фото
волтаична електроцентрала в ПИ № 072008 в м.
Могилите, в землището на с. Пъстрогор. Нераз
делна част от решението са приложеният план
и приложени графична и текстова част.
8171

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 771
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ,
прието с протокол № 14 от 15.09.2010 г., Общин
ският съвет – Свиленград, одобрява ПУП – пар
целарен план за външно електрозахранване на
обект: „Напоително поле за капково напояване
в лозово стопанство за ПИ № 029, ПИ № 033004,
ПИ № 033005 и ПИ № 033006 в м. Папрата, в
землището на с. Сива река. Неразделна част от
решението са приложеният план и приложени
графична и текстова част.
8172

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 772
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ във
връзка с решение на ОЕСУТ Общинският съ
вет – Свиленград, одобрява план за застрояване
с ел. и В и К схеми към него на ПИ № 013032,
намиращ се в м. Белия бряг, землището на с.
Мезек, като в него се определя свободно ниско
етажно жилищно застрояване с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят и устрой
ствени показатели Пзастр. – 60 %, Кинт. – 1,2,
Позел. 40 %. Неразделна част от решението са
приложеният план за застрояване, ел. и В и К
схемите към него.
8173

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 773
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ,
прието с протокол № 13 от 25.08.2010 г., Общин
ският съвет – Свиленград, одобрява ПУП – пар
целарен план за изграждане на обект: „Оптична
кабелна линия от съществуваща базова станция
до граница с Република Турция“, през имоти ПИ
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№ 000001, ПИ № 136, ПИ № 547, ПИ № 550, ПИ
№ 561, ПИ № 559, ПИ № 034045, ПИ № 574 и ПИ
№ 425, намиращи се в землището на с. Капитан
Андреево с ЕКАТТЕ 36110. Неразделна част от
решението са приложеният план и приложените
графична и текстова част.
Председател: Т. Коларова
8174
РЕШЕНИЕ № 774
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ,
прието с протокол № 13 от 25.08.2010 г., Общин
ският съвет – Свиленград, одобрява ПУП – пар
целарен план за външно електрозахранване на
обект: „Крайпътен обслужващ комплекс с бен
зиностанция и газостанция“, намиращ се в ПИ
№ 083260 и 083259 в землището на с. Момково,
собственост на „Петекс – 96“ – ЕООД, Пловдив.
Неразделна част от решението са приложеният
план и приложените графична и текстова част.
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ОБЩИНА ГР. СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 15-173
от 27 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – парце
ларен план за външно ел. и В и К захранване на
имоти № 071065, 071066, 071067, 071068, 071069 и
071070, землище на с. Николаевка.
Трасето на ел. провода и ВиК захранването
се прокарват през поземлени имоти № 150041,
150044, 150166, 119, 150, 152, 166 и 172, всичките
публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Суворово пред Варненския адми
нистративен съд.
Председател: Д. Йорданов
8045

ОБЩИНА ЧИРПАН

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 492
от 30 септември 2010 г.

8175

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1362
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 174
на Експертния съвет по устройство на терито
рията, взето на заседание с протокол № 15 от
24.09.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен (парцеларен) план
за изграждане на отводнителна канализация и
съоръжения към нея, с. Професор Иширково,
община Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
8085
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура, извън градиците на урбанизира
ната територия – трасе за външно електрозахран
ване 20 kV за поземлен имот ПИ № 123075, за
фотоволтаична електроцентрала, м. Коритарова
чешма в землището на Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8087

РЕШЕНИЕ № 1371
от 30 септември 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 493
от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 163
на Експертния съвет по устройство на терито
рията, взето на заседание с протокол № 14 от
25.08.2010 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен (парцеларен)
план за газоразпределителна мрежа в землищата
на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово
и план за застрояване в урбанизираните тери
тории на гр. Силистра, ПЗ „Запад“ – Силистра,
ПЗ „Христо Михайлов“ – Силистра, с. Айдемир,
с. Калипетрово, ПЗ „Калипетрово – изток“, Про
мишлено-складова зона „Калипетрово-юг“ и ж.к.
Дръстър, община Силистра.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ната територия – трасе на кабелно електрозахран
ване на катодна станция „Изворово“ на „Лукойл
България“ – ООД, София, намираща се в ПИ
№ 000176 по КВС на с. Изворово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов

Председател: Ал. Сабанов
8086
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РЕШЕНИЕ № 494
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проекта план-схема към ПУП за
обект на техническата инфраструктура – трасе на
кабелно електрозахранване по улица с о.т. 7-6-5-4
от регулационния план на с. Изворово за катодна
станция „Изворово“ на „Лукойл България“ – ООД,
София, намираща се в ПИ № 000176 по КВС на
с. Изворово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
8089

Председател: Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 495
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане
на основно застрояване за предимно производ
ствена устройствена зона (Пп) за поземлен имот
№ 076004, м. Дъбравата в землището на с. Мо
гилово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
8090

Председател: Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 496
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане на
основно застрояване за смесена устройствена зона
(Смф) за поземлен имот № 076005, м. Дъбравата
в землището на с. Могилово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
8091

Председател: Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 497
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане
на основно застрояване за предимно производ
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ствена устройствена зона (Пп) за поземлен имот
№ 107003, м. Под вадата в землището на с. Мо
гилово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8092
РЕШЕНИЕ № 498
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане
на основно застрояване за предимно производ
ствена устройствена зона (Пп) за поземлен имот
№ 075028, м. Дъбравата в землището на с. Мо
гилово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8093
РЕШЕНИЕ № 499
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане на
основно застрояване за смесена устройствена зона
(Смф) за поземлен имот № 096001, м. Шипката
в землището на с. Могилово, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8094

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 722
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 04-00-277 от 26.08.2010 г. и становище на
ОбЕСУТ по т. 3 от протокол № 34 от 7.09.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия за оптична кабелна
линия 064-0611 и 0611-06 в землищата на Шумен
и с. Белокопитово, община Шумен.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския админи
стративен съд.
8234

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 723
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59 ЗУТ, заявление с вх. № 26-003935 от 19.07.2010 г., заповед № 82 от 23.06.2010 г.
на главния архитект на Община Шумен и ста
новище на ОбЕСУТ по т. 13 от протокол № 29
от 27.07.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен,
одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – пар
целарен план за елементите на техническата ин
фраструктура за участъка извън урбанизираната
територия съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ – во
допровод и кабелно електропроводно отклонение
до нов БКТП в имот с идентификатор 83510.204.30
по кадастралната карта на Шумен в м. Чалъка.
2. ПУП – парцеларен план по приложените
чертежи, изведени с № 508 и 509 от 29.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския админи
стративен съд.
8235

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 724
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-3440 от 23.06.2008 г., заповед № 46
от 28.02.2008 г. на главния архитект на Община
Шумен, решение № 5, т. 3, от 19.07.2010 г. за ут
върждаване площадка за проектиране от коми
сията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 7 от протокол № 32 от 24.08.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява про
ект за подробен устройствен план – план за
застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, и
ПУП – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, за участъка извън строителните граници
на населеното място за имот с идентификатор
83510.51.89 по кадастралната карта на Шумен в
м. Макак сърт при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застро
яване за имот с идентификатор 83510.51.89 със
следните показатели:
– устройствена зона – „Пп“ (производствена
зона);
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Производствени и складови функ
ции – логистичен център за хранителни и про
мишлени стоки“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – средно с максимална височина до 15 м.
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2. С ПУП – парцеларния план, се определят
трасета и сервитути на водопроводно отклонение
и ел. захранване до имот 83510.51.89.
Одобряват се:
– ПУП – план за застрояване по приложената
скица, изведена с № 596 от 26.08.2010 г.;
– схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 597 от 26.08.2010 г.;
– ПУП – парцеларен план за водопроводно
отклонение и ел. захранване по приложените
скици, изведени с № 599 и 598 от 26.08.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал.1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския админи
стративен съд.
8236

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 603
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – гр. Ямбол, одобрява проект за подробен
устройствен план – ПУР (план за улична регу
лация) за УПИ I-448 и УПИ II-448, 447 в кв. 56
и УПИ I-449 и УПИ XVIII-448 в кв. 55 по ПУП
на с. Бояджик, област Ямбол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ – гр. Ямбол, до Административния
съд – Ямбол.
8208

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 140
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинс кият
съвет – с. Горна Ма лина, след разглеж да не
на представения доклад (приложение № 1 от
протокола) приема решение за одобряване на
ПУП – ПЗ (за жилищно застрояване) на ПИ
032034, м. Пречника, землището на с. Макоцево.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
8043

Председател: Ив. Младенова

РЕШЕНИЕ № 141
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – с. Горна Малина, след разглеждане на пред
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ставения доклад (приложение № 2 от протокола)
приема решение за одобряване на ПУП – ПЗ (за
ниско жилищно строителство) на ПИ 006001, м.
Мерата, землището на с. Осойца.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател: Ив. Младенова
8044

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 301
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
решение II от протокол № 9 от 7.09.2010 г. на
ЕСУТ при Община Калояново Общинският съ
вет – с. Калояново, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, схеми по
ел., В и К и ОД за поземлен имот № 016027 по КВС
на с. Дуванлии, м. Инжерлика, ЕКАТТЕ 24000.
За поземлен имот № 016027 се определя пред
назначение „за фотоволтаична електроцентрала“
при следните показатели: етажност – до три ета
жа, височина – до 12 м; плътност за застрояване
(Пзастр) – до 80 %; коефициент на интензивност
(Кинт) – до 2,50; минимална озеленена площ
(Позел) – 20 %; начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Председател: Й. Вангов
8095
РЕШЕНИЕ № 302
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и ре
шение I от протокол № 9 от 7.09.2010 г. на ЕСУТ
при Община Калояново Общинският съвет – с.
К а лояново, одобрява под робен уст ройст вен
план – план за регулация и затрояване, схеми по
ел., В и К и ОД за поземлен имот № 016051 по КВС
на с. Дуванлии, м. Инжерлика, ЕКАТТЕ 24000.
За поземлен имот № 016051 се определ я
предназначение „за добив на електроенергия с
фотоволтаични генератори“ при следните пока
затели: етажност – до три етажа, височина – до
12 м; плътност за застрояване (Пзастр) – до
80 %; коефициент на интензивност (Кинт) – до
2,50; минимална озеленена площ (Позел) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е). Линиите
на застрояване и разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
Председател: Й. Вангов
8096

ОБЩИНА С. СТРУМЯНИ,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 315
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление с
вх. № 94-00-759 от 16.06.2010 г. от Атанаска Лу
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бенова Гигова, Решение № 1 от протокол № 5 от
24.06.2010 г. на ЕСУТ и доклад на кмета на Общи
на Струмяни Общинският съвет – с. Струмяни,
одобрява ПУП – парцеларен план за подобект:
„Ел. захранващ кабел 20 kV“ към обект: „Фо
товолтаична електроцентрала“ в ПИ № 033013,
местността Сусарник, землище на с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград, по след
ното трасе: полски пътища с № 00185 – публична
общинска собственост, № 000214 – публична об
щинска собственост, в землище на с. Илинденци,
община Струмяни.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Струмяни пред Административния съд – Бла
гоевград.
8136

Председател: К. Укев

15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е из
дал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-53 от 29.09.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-3 от 30.01.2009 г. за
обект: Лот 20 Път ІІ-71 „Силистра – Добрич“ от
км 32+342 до км 47+248.33, подобект: Преми
наване през с. Хитово от км 44+277.02 до км
46+257.90. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8209
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е из
дал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-54 от 29.09.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-18 от 26.05.2008 г. за
обект: Проект „България – Транзитни пътища V“
Лот 19 Път ІІ-21 „Русе – Силистра“, Рехабилита
ция на участъци: от км 0+000.00 до км 6+055.18,
подобект: Реконструкцията на четириклонно кръс
товище при км 0+728 в кръгово. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
8210
93. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д. д. № 56/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Бианета
Недева Палазова – адвокат от Адвокатската ко
легия – Бургас, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от шест месеца.
8123
94. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 55/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Бургас, Владимир Въл
канов Ставрев – адвокат от Адвокатската коле
гия – Бургас, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от шест месеца.
8124
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290. – Нов български университет обявява
конкурси за: професори по: 05.11.02 политоло
гия – един; 05.08.04 изкуствознание и изобра
зителни изкуства – един; доценти по: 05.08.03
кинознание, киноизкуство и телевизия – един;
05.11.02 политология – един; 05.05.10 трудово
право и обществено осигуряване – един; главни
асистенти по: 05.02.17 планиране – един; 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства – два
ма, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Изисква се кандидатите
да притежават научна степен „доктор“. Докумен
ти – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
стая 216, тел. 811-02-36, 811-02-16.
8185
35. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“, Варна, на основание решения
№ 548 от 29.07.2010 г. и № 295 от 12.05.2010 г. на
Министерския съвет обявява редовни докторан
тури за учебната 2010/2011 г. по следните научни
специалности:
№ по ред

Шифър

Научни
специал
ности

Редовно

Факултет „Медицина“
1.

03.01.13

Вътрешни 1
болести

2.

03.01.14

Гаст роен 1
терология

3.

03.01.28

Медицин 1
ска ради
олог и я и
рен т гено 
логия

4.

03.01.37

Обща хи 2
рургия

Факултет „Обществено здравеопазване“
5.

03.01.64

Обща ме 1
дицина

6.

03.01.33

Инфек ци 1
озни боле
сти

7.

03.01.53

Социална
медицина
и органи
зация на
здравеопазване
то и фар
мацията

1

Факултет „Дентална медицина“
8.

03.03.04

Хирургич 1
на стома
тология

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи: 1. молба-образец до рек
тора на университета; 2. нотариално заверено
ксерокопие от дипломата за придобита образо
вателно-квалификационна степен „магистър“ с
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приложението; 3. автобиография; 4. апликацион
на форма; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. документ, удостоверяващ платена так
са за участие в кандидат-докторантски конкурс
(46 лв. за първи изпит по специалност и 25 лв. по
западен език). Плащането се извършва в касата
на университета. Кандидатите за докторанти на
основание чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 се задължават
съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование
да заплащат такса за първата година на обучение.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за
справки и подаване на документи: Варна 9002,
Медицински университет – Варна, ул. Марин
Дринов 55, сграда Ректорат – стая № 202 на
Секретариат, от 9 до 12 ч. и от 14 до 15 ч., тел.
052/65-00-57 или 677-003.
8083
27. – Институтът за икономически изследвания – София, обявява конкурси за главни асистенти
по икономика (специалност „Народно стопанство,
вкл. регионална икономика и история на народното
стопанство“ – един, за секция „Макроикономика“;
специалност „Световно стопанство и МИО“ – един,
за секция „Международна икономика“) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Аксаков 3.
8211
41. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване
на м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, кв. 14 и 14-А,
в граници: улица от о.т. 131 до о.т. 215, бул. Г. М.
Димитров, ул. Проф. Хр. Вакарелски и улица от
о.т. 225 до о.т. 131. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ чрез район „Студентски“.
8028
87. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване на част от м.
Долни Богров, кв. 6, в граници: от север – ул.
№ 2; от изток – р. Лесновска; от юг – ул № 4, и от
запад – ул. № 1, който е изложен в район „Кре
миковци“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Кремиковци“.
8029
27. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за канални колектори, водо
проводи, площадка за пречиствателна станция,
площадки за помпени станции и обслужващи
мрежи и съоръжения за част от селищата на район
„Кремиковци“ и район „Панчарево“ с трасета през
землищата на Кремиковци, Сеславци, Челопече
не, Ботунец, Долни Богров, Горни Богров, Яна,
Бухово, Кривина и Казичене, който е изложен
в район „Кремиковци“ и район „Панчарево“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“ и район „Панчарево“.
8030
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и план за застро
яване на част от м. Яна, кв. 38, част от стопански
двор, който е изложен в район „Кремиковци“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“.
8054
37. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване, план-схеми на
инженерната инфраструктура на част от м. Ор
ландовци – Малашевци, кв. 10, 10а, 161, 161а, 196
(част), в граници: от изток – бул. Мара Бунева;
от запад – парк „Братска могила“, ул. Простор и
новопроектирана улица; от север – бъдещото трасе
на Товарна тангента; от юг – ул. Иван Попов и
ул. Димитър Гущанов, който е изложен в район
„Сердика“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Сердика“.
8055
39. – Столичната община на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че девети пред
варителен списък на правоимащи жилищноспес
товни вложители е изложен в Столичната общи
на и районните администрации. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
8212
28. – Общ и на А й тос на основа н ие ч л. 6
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният
списък на правоимащи граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове е изложен в Общи
ната. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8047
16. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ул. Гоце Делчев в гр. Банско,
община Банско, област Благоевград. Документа
цията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая 309 в сградата на Об
щина Банско. 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
в „Държавен вестник“.
8238
17. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Улица от о. т. 1988 през о. т. 1987 до о. т. 1839,
м. Св. Иван, землище на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на Община
Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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могат да бъдат подавани до общинската адми
нистрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8213
72. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план и
сервитут на трасе на подземна кабелна мрежа
20 kV за захранване на трафопост в УПИ I-043031
за аквапарк и допълващи го дейности в кв.
37, землището на с. Конска, община Брезник,
за нуждите на „Фън спорт“ – ЕООД. Трасето
започва от съществуващ трафопост, намиращ
се в ПИ № 040044, преминава в път IV клас с
№ 000222 и полски път с № 000170 по КВС на
землището на с. Конска. Изработеният проект за
ПУП – парцеларен план и сервитут на трасето, се
намира в дирекция „ТСУ“ при Община Брезник
и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Недоволните страни в едномесечен срок могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8102
16. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план-схема относно газоснаб
дяване на Велинград. Проектът се намира в стая
№ 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред кмета на общината.
8137
19. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация на кв. Ас
фалтова база, включващ квартали 155, 197, 327,
402, 403, 404 и 405. Проектът се намира в стая
№ 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
Община Велинград.
8138
18. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус
тройствен план – план за регулация на кв. Буков
дол, включващ квартали 442, 443, 444 и 445 по
плана на Велинград. Проектът се намира в стая
№ 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
Община Велинград.
8139
96. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен ПП (парцеларен план) за трасе на ел. ка
белно присъединяване на фотоволтаични системи
в имоти 108087 и 108088 по КВС на с. Люляково,
община Генерал Тошево, към подстанция – гр.
Генерал Тошево.
8104
6. – Община Гурково на основание чл. 149,
ал. 1 и 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен инвестиционен проект за
обект: „Подпорни стени на река Лазово – гр.
Гурково“ (етапно изграждане), в ПИ № 000265;
ПИ № 000288; ПИ № 000377; ПИ № 001090;
ПИ № 186001; ПИ № 000707; ПИ № 000792;
ПИ № 000511 и ПИ № 000523 в землището на
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гр. Гурково, област Стара Загора, и е издадено
разрешение за строеж № 28 от 10.09.2010 г. На
основание чл. 149, ал. 3 и 4 ЗУТ разрешението за
строеж заедно с одобрения инвестиционен про
ект подлежат на обжалване в 14-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
пред началник-сектор – Стара Загора, при РДН
СК – югоизточен район, чрез Община Гурково.
8214
56. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и във връзка с чл. 150
ЗУТ издава на: „Марк 1“ – ЕООД, Каварна, реги
стрирано в Агенцията по вписванията към Ми
нистерството на правосъдието по ф.д. № 715/2006,
със седалище и адрес на управление гр. Каварна,
община Каварна, ул. България 46, бл. Изток,
вх. А, ап. 1, представлявано от Диана Тодорова
Петкова – управител, ЕИК 119665627; „Марк
2“ – ЕООД, Каварна, регистрирано в Агенцията
по вписванията към Министерството на правосъ
дието по ф.д. № 716/2006, със седалище и адрес
на управление гр. Каварна, община Каварна, ул.
България 46, бл. Изток, вх. А, ап. 1, представлява
но от Диана Тодорова Петкова – управител, ЕИК
119665634, и „Глобо Енерджи“ – ЕООД, Варна,
регистрирано при Варненския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Приморски“, ул. Роза 15, с управител Станислав
Енчев Дочев, ЕИК 200495471, представлявано от
Диана Тодорова Петкова съгласно пълномощно
№ 6985 от 12.07.2010 г., Разрешение за строеж
№ 05 от 5.10.2010 г. на обект: „Подземен електро
провод 20 kV и оптичен кабел от ГРУ, намиращ
се в ПИ № 77390.15.128 по КК на землището на
с. Храброво, община Балчик, област Добрич, до
подстанция „Нона 110/20 kV“, намираща се в ПИ
№ 72624.620.23 по КК на гр. Добрич, и до кабелна
шахта IV 12.07, собственост на „БТК“. Обектът
е разположен на територията на общините гр.
Добрич, Добричка и Балчик.
8166
17. – Община град Добрич на основание чл. 6,
ал. 1 ППЗУПГМЖСВ обявява на гражданите,
които притежават многогодишни жилищноспес
товни влогове в ДСК, клон Добрич, че проек
тосписъците по чл. 5, ал. 1 от правилиника са
изготвени и са изложени на информационното
табло в сградата на Община град Добрич на ул.
България 12. Същите са групирани в групи с
време на престой на влога към 31.12.1990 г., като
следва: І група – над 20 г., ІІ група – от 15 до
20 г., ІІІ група – от 10 до 15 г., и ІV група – от 5
до 10 г. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъците подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на Община град Добрич.
8179
12. – Община Златоград, област Смолян, на
основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява,
че проектосписъкът за окончателния списък на
правоимащи граждани по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ
за 2010 г. е изложен на информационното табло
в сградата на общинската администрация и на
официалния сайт на Община Златоград (www.
zlatograd.bg). На основание чл. 6, ал. 3 от пра
вилника списъкът може да бъде обжалван по
реда на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародванието в „Държавен
вестник“ пред кмета на Община Златоград.
8215
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14. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструк
тура – временен път с подземен електропровод
20 кV, засягащ следното трасе: ПИ № 13.131;
13.132; 13.133; 13.134, 13.110 и 13.112, в землище
с. Могилище, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно
месечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
искания, предложения и възражения по него до
Община Каварна.
8216
22. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщва, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км
0+000 до км 31+000 – землищата на гр. Шипка
и с. Шейново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец след обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11, на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8103
11. – Община Каолиново, област Шумен, от
дел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Ветрогенераторен парк от 3 бр.
ветрогенератори и ел. подстанция 20/110 kV“ в
землищата на селата Долина и Лятно, община
Каолиново, област Шумен, който е изложен в
сградата на Община Каолиново, пл. Украйна 4.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8057
95. – Община Каспичан, област Шумен, на
основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава
на заинтересованите граждани, че проектът за
окончателен списък на правоимащите по чл. 7
ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета
на Община Каспичан.
8217
9. – Община Котел на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният
списък на правоимащите жилищноспестовни
вложители е изложен на таблото за обяви в сгра
дата на Общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът може да бъде обжалван по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8218
57. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, а л. 2 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – частично изменение на план за регулация
и застрояване с обхват: кв. 5, включващ УПИ
XVI – за КВЗ; кв. 8, включващ УПИ II – за КВЗ,
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и кв. 9, включващ УПИ I – за КВЗ, по плана на
с. Панагюрски колонии, община Панагюрище,
като се заличава от действащия план: УПИ
XVI – за КВЗ в кв. 5, и се създават следните нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ XVI – общ.;
УПИ ХХVII – общ.; УПИ ХХVIII – общ.; УПИ
XIX – общ.; УПИ ХХ – общ., и УПИ ХХI – общ.;
заличава се УПИ II – за КВЗ в кв. 8 и се създават
следните нови урегулирани поземлени имоти:
УПИ ІІ – общ.; УПИ ХІV – общ.; УПИ ХV – общ.;
УПИ ХVI – общ., и УПИ ХVII – общ.; заличава
се УПИ I – за КВЗ в кв. 9 и се създават следните
нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I – за
озеленяване; УПИ VI – общ.; УПИ VII – общ.;
УПИ VIII – общ.; УПИ IX – общ.; УПИ Х – общ.;
УПИ XI – общ.; УПИ XII – общ. Планът е изло
жен в Общинската администрация – Панагюрище,
ет. 2, стая 211. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8219
12. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени ПУП – пар
целарен план за трасе на външна канализация на
с. Габрене и пречиствателно съоръжение в част
от имот № 000486, м. Осено, землище с. Габрене.
Трасето и сервитутите са предвидени дза преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: № 000158, 000159, 000160,
000162, 000177, 000178, 000179, 000183, 000184, 000185,
000186, 000192, 000197, 000198, 000199, 000202, 000203,
000204, 000205, 000269, 000284, 000289, 000290,
000300, 000327, 000421, 000484, 000490, 000496,
000591, 000600, 000777, 000778, 000788, 000791,
000792, 000793, 000854, 000857, 000897, 000917, 000926,
000936, 000982, 000998, 001091, 031017, 031018, 031020,
031021, 031026, 031027 и 031029 – землище с. Габрене.
Проектът се намира в сградата на Кметството – с.
Скрът, община Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
8220
83. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) в единствена съставка
парцеларен план (ПП) за трасе на кабелен елек
тропровод за обвръзка на вятърни генератори,
намиращи се в землищата на селата Шиварово,
Дъскотна, Снягово и Добра поляна, община
Руен, облас Бургас, и с възложител „Хеликс
Венчърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление – София 1000, район „Средец“, ул. Шести
септември 45, ет. 1, ап. 4, с ЕИК 200374815, чрез
своя представляващ и управляващ Стоян Стоянов
Стоянов. Планът е изложен в стая № 39 в сградата
на Община Руен с административен адрес с. Руен
8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи май
18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени искания, предложения и възражения по
проекта за ПУП до общинската администрация.
8221
67. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парце
ларен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на външно кабелно електроза
хранване 20V на фотоволтаична централа в ПИ
№ 41143.176.8 в землището на с. Калипетрово,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
8116
68. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – пар
целарен план за създаване на устройствена
основа за изграждане на външно кабелно елек
трозахранване 20 V на фотоволтаична централа
в ПИ № 00895.113.6 в землището на с. Айдемир,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
8117
66. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – пар
целарен план за създаване на устройствена
основа за изграждане на външно кабелно елек
трозахранване 20 V на фотоволтаична централа
в ПИ № 00895.113.5 в землището на с. Айдемир,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
8118
52. – Община Стара Загора на основание
чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите лица с възстано
вено право на собственост на новообразуваните
имоти въз основа на влязла в сила заповед на
кмета на Община Стара Загора по чл. 28а, ал. 1
ППЗСПЗЗ и издадена скица по влязъл в сила план
на новообразувани имоти, изготвен на основание
§ 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за: 1. местностите Алана и Не
шев кладенец в землището на с. Остра могила,
община Стара Загора; 2. местностите Лозята и
Големия дол в землището на с. Сулица, община
Стара Загора; 3. местностите Атлаик, Гермята,
Татариери, Ишекър, Ай бунар, Кору чешма,
Гюрлена, Гъзера и Стаев трап в землището на с.
Пряпорец, община Стара Загора; 4. местностите
Братоев трап, Кладенчето, Лозята, До село и Ре
ката в землището на с. Ново село, община Стара
Загора; 5. землището на с. Богомилово, община
Стара Загора, че ще се извърши трасиране и
въвод във владение по график, който започва 14
дни след обнародването в „Държавен вестник“.
Графикът по дати и местности и обявлението са
изложени в сградата на Община Стара Загора.
8222
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30. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземни кабелни трасета за присъединяване
към мрежа CpH на фотоволтаични и 2 бр. вя
търни генератори, разположени в ПИ № 093007
по КВС на землище с. Сборище, община Твър
дица, м. Тепята. Трасето на кабела с дължина
14 м преминава през имот № 093006 по КВС на
с. Сборище, община Твърдица, област Сливен.
Изработеният проект е на разположение всеки
работен ден в стая 21, ет. 3, в сградата на Об
щина Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
8056
9. – Община Царево на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът на право
имащите жилищноспестовни вложители за 2010 г.
е изложен пред сградата на Община Царево
и в сайта на общината. Списъкът подлежи на
обжалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
8145
80. – Община Червен бряг, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересуваните страни, че е изготвен подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
довеждащ канализационен колектор на с. Горник,
община Червен бряг, от РШ № 9 до ПСОВ – гр.
Червен бряг. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8140
15. – Община Шумен на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният
списък на титулярите на жилищноспестовни
влогове от първа, втора, трета и четвърта група
на ДСК е изложен в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на Община Шумен.
8223
75. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. провод Ср.Н 20 kV връзка
от проектиран Ср.Н 20 kV от УПИ I-230, кв. 13,
с. Победа, до ел. кабел подстанция „Кабиле“ до
ПИ 22100, с. Победа, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е
на разположение на заинтересуваните лица в ди
рекция „ТСУ и УПП“ на Общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
8224
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Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съ
общава, че е постъпила жалба от Христо Георгиев
Хаджистефанов от София чрез пълномощника му
адв. Минкина от САК, с която се оспорва Наред
ба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
(обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.;
изм., бр. 58 от 2007 г.), издадена от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, по която
е образувано адм.д. № 10624/2010 по описа на
Върховния административен съд.
8108
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съ
общава, че е постъпила жалба от Доли Василева
Недева от София, с която се оспорват т. 3.10.7,
раздел VІ на приложение № 1 (Медицински
стандарт „Асистирана репродукция“) към чл. 1,
ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности
по асистирана репродукция на МЗ (ДВ, бр. 55
от 2007 г.); т. 3.8.5, раздел VІ на приложение № 1
(Медицински стандарт „Асистирана репродук
ция“) към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от
2007 г. за дейности по асистирана репродукция на
МЗ и т. 3.6.7, раздел VІ на приложение № 1 (Ме
дицински стандарт „Асистирана репродукция“)
към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от 2007 г.
за дейности по асистирана репродукция на МЗ,
по която е образувано адм. д. № 12207/2010 по
описа на Върховния административен съд.
8164
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Областен управител на област с
административен център Варна срещу решение
№ 2410-11 по протокол № 24 от заседание на
Общинския съвет – гр. Варна, проведено на 23,
24 и 30.06.2010 г., по повод на което е образувано
адм. дело № 3016/2010 по описа на Администра
тивен съд – Варна, ХХІV състав, насрочено за
11.01.2011 г. от 10,30 ч., което ще се проведе в
сградата на Административен съд – Варна, ул.
Никола Вапцаров 3А.
8198
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е
постъпило оспорване от кмета на Община Бобов
дол на Правилника за дейността на общинско
предприятие „Чистота, озеленяване и благоустрой
ство“, приет с Решение № 95 на Общинския съвет
по протокол № 7 от 24.06.2010 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 273/2010 по описа на
съда, насрочено за 05.11.2010 г. от 11 ч.
8128
Административният съд – София област, съ
общава, че на основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184
във връзка с чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2
АПК е образувано адм.д. № 715/2010 по описа на
съда, което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 13.12.2010 г. от 14 ч. и е с предмет
на оспорване Решение № 116 от 19.08.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Пирдоп, с което се приема
актуалния бюджет за 2010 г. на Община Пирдоп.
8127
Старозагорският окръжен съд, търговско от
деление, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава
Националната агенция за приходите, София, бул.
Княз Дондуков 52, „Финанс Груп – 1“ – ЕООД,
Стара Загора, ул. Трети март 1, вх. 0, ап. 13, „Алфа
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Финанс – 1“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Васил
Левски 50, „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
София, район „Средец“, ул. Н. В. Гогол 18 – 20,
„Сити Груп – 1“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Трети
март 1, ап. 13, „Сити Груп – 2“ – ЕООД, Стара
Загора, ул. Александър Батенберг 32, ап. 23,
„Донев – 09“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Авгус
та Траяна 1, ап. 24, „Био Ойл“ – ООД, с. Опан,
община Опан, да се явят в съда на 3.11.2010 г. в
9,30 ч. като кредитори по т.д. № 136/2010 с длъж
ник „Теда Комерс Ко“ – АД (в производство по
несъстоятелност), Стара Загора, ул. Ангел Кънчев
72, вх. А, ап. 28, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ за
отмяна решението на първо събрание на кредито
рите на „Теда Комерс Ко“ – АД (в производство
по несъстоятелност).
8130
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 11943/2009 по иск за заплащане на левовата
равностойност на сумата от 21 550 евро, заведен
от Петър Михайлов Петров срещу Камелия
Кирилова Фендрин с последен известен адрес
София, кв. Орландовци, ул. Моравча 15А, която
като ответница в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ може да подаде
писмен отговор на исковата молба по реда на
чл. 131 ГПК.
8110
Сливенският районен съд, гр. колегия, ХІ
състав, призовава Ален Рене-Дени Ванаберген с
последен адрес в Сливен, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 30.11.2010 г. в 10 ч. (резервна
дата 07.12.2010 г. в 10 ч.) като ответник по гр. д.
№ 3162/2010, заведено от Анна К. Ванаберген.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условия на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
8186
Софийският районен съд, 33 състав, призовава
Хосе Коста Трачсел с последен известен адрес
София, бул. България 111, корпус В, ап. 1(1 – 4),
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
22.11.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 45893/2009, заведено от „Бул Сървис“ – ЕООД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8225
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 92 състав, призовава Даниа Мохамад
Фархан Алсибаи, гражданин на САЩ, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 23.11.2010 г. в 14,30 ч.
като ответница по гр. д. № 7723/2010, заведено
от Халед Талал Шауиш. Ответницата до посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8129
Софийският районен съд, първо гражданско
отделение, 27 състав, призовава Атанас Наумов
Атанасов с последен известен адрес София, ж. к.
Дианабад, бл. 14, ет. 2, ап. 2, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.12.2010 г. в 15,30 ч.
като ответник по гр. д. № 8438/2006, заведено
от Миглена Добромирова Симова. Ответникът
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8204
Районният съд – гр. Червен бряг, гражданска
колегия, призовава Мако Горчев Петров, с не
известен адрес, да се яви в съда на 18.11.2010 г.
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в 11,05 ч. като ответник по гр. д. № 172/2010,
заведено от Константин М. Костантинов и Цено
К. Горчев. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. ал. 2 ГПК (отм.).
8109
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява на всички
заинтересувани, че на 01.10.2010 г. е образувано
гражданско дело № 298/2010 по постъпило мо
тивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
(КУИППД) с БУЛСТАТ 131463734 чрез предсе
дателя Стоян Кушлев с адрес за призоваване:
Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая 202,
срещу: 1. Стоян Иванов Стоянов с постоянен и
настоящ адрес Търговище, бул. Радецки 23, вх. В,
ет. 8, ап. 23; и 2. Маринка Атанасова Стоянова с
постоянен и настоящ адрес Търговище, бул. Ра
децки 23, вх. В, ет. 8, ап. 23, на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД с цена на предявения иск в
размер 95 044,10 лв., представляваща стойност
та на следното имущество: 1) 40 дружествени
дяла по 10 лв. всеки от капитала на „Стройин
вест“ – ООД, Търговище, ЕИК 125014343, рег. по
ф. д. № 502/1995 на Търговищкия окръжен съд;
дяловете са на обща стойност 4000 лв. 2. 5/6 ид. ч.
от дворно място 1160 кв.м с неуредени сметки
по регулация заедно с построените в него къща
и стопански постройки, за което дворно място е
отреден парцел X-505 в кв. 55 по плана на с. Ма
кариополско, при граници: улица от две страни,
парцел IX-506 на Цоньо Колев Иванов и парцел
XI-504 на Иван Ненов Русев; съгласно подадената
декларация къщата е с РЗП 138 кв.м, от които 60
кв.м жилищна площ, 18 кв.м мазе и 60 кв.м таван.
Къщата е построена през 1959 г., с полумасивна
конструкция; второстепенната постройка е с площ
70 кв.м, с паянтова конструкция, построена през
1960 г.; 3) лек автомобил марка ВАЗ 2107, рег.
№ Т 0044И, рама ХТА210700R0813608, двигател
3034863И, дата на първа регистрация 02.02.1993 г.,
придобит на 02.02.1994 г.; 4) сумата 63 877,10 лв.
от продажбата на апартамент 23,24, разположен
на шести етаж на жилищната сграда във Варна,
ул. Брегалница 12, със застроена площ 96,10 кв.м,
при граници: ул. Брегалница, калкан, стълбищна
клетка и асансьор, ап. 22, ведно с изба № 23 с
площ 9,27 кв.м, както и 5,5409 % идеални части от
общата част на сградата и от правото на строеж
върху дворното място, в което същата е построена,
цялото с пространство 306,60 кв.м, представля
ващо поземлен имот № XII-3 в квартал 602 по
плана на пети микрорайон на Варна, отчужден
с нот. акт № 21, том I, рег. № 884, дело № 18 от
2002 г. на нотариус № 224 с район на действие
Варненския районен съд, вписан в Службата
по вписванията – Варна, с вх. рег. № 1410 от
15.02.2002 г., акт № 173, том IV, дело 933/2002 г.
Заинтересованите лица могат да предявят претен
ции върху описаното имущество в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Първото съдебно заседание
по делото е насрочено за 10.02.2011 г. в 10,30 ч.
8226
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
5.10.2010 г. вписва следните промени по ф. д.
№ 1053/2001 за еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дриим 2001“ – ЕООД, гр. Костенец,
Софийска област: преместване на седалището
и адреса на управление на дружеството от гр.
Костенец, Софийска област, във Видин, ж. к.
Химик, бл. 15, вх. Г, ет. 1, ап. 74; изменение на
учредителния акт, който на основание чл. 119,
ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.
8187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 9038/2007 вписва промени
за „ВТИ Варна трейд инвес“ – ООД: вписва пре
местване на седалището и адреса на управление
в София, район „Оборище“, ул. Стара планина 5,
ет. 4; вписва промени в дружествения договор.
6189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 10661/2007 вписва промени
за „Орел секюрити“ – ООД: вписва прехвърля
не на 20 дружествени дяла от Евгени Иванов
Евгениев и 20 дружествени дяла от Василка
Благоева Тодорова на Владимир Венциславов
Йорданов; заличава като съдружници Евгени
Иванов Евгениев и Василка Благоева Тодорова;
дружеството продължава дейността си като едно
лично дружество с ограничена отоворност „Орел
секюрити“ – ЕООД; заличава като управител
Евгени Иванов Евгениев; едноличен собственик
и управител е Владимир Венциславов Йорданов,
който управлява и представлява.
6190
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 9203/2007 вписва проме
ни за „Гермит“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Пламен Александров
Тодоров на Елена Георгиева Лазарова; заличава
като едноличен собственик на капитала и упра
вител Пламен Александров Тодоров; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Елена Георгиева Лазарова; вписва промяна на
предмета на дейност, както следва: художествено
и пространствено оформление, забавни, зани
мателни и компютърни игри, информационна,
фотографска и програмна дейност, изготвяне
на реклами и рекламни материали, експертни и
консултантски услуги в областта на рекламата,
организиране на рекламни кампании, издателска
дейност, PR и дизайн, предпечат и печат, спортноразвлекателни дейности, продажба на произведе
ния на изкуството, импресарска, посредническа,
комисионна, лизингова, складова, спедиционна,
маркетингова и консултантска дейност, софтуерно
обслужване, комунално-битова дейност и услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска
дейност, търговия с недвижими имоти – покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане с цел продажба,
строително-монтажна дейност в страната и в
чужбина, наемни отношения, транспортни услуги,
вкл. таксиметров превоз на пътници, обработка
на земеделска земя, производство, преработка
и реализация на промишлена, селскостопанска,
животинска и растителна продукция и стоки за
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бита, покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и всички други дейности,
услуги и производства, незабранени от закона.
6191
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 11250/2007 вписва промени за „Ени
корп“ – АД: вписва увеличаване на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 1 500 000 лв. чрез
записване на нови 1 450 000 поименни акции
с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в
устава, приет на ОС на акционерите, проведено
на 30.XI.2007 г.
6192
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 4998/2007 вписва промени за „Болкан
Оук пропърти“ – ЕООД: вписва промяна на се
далището и адреса на управление – София, ул.
Оборище 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3; вписва промяна в
учредителния акт.
6193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 7087/2006 вписва промени
за „Алфакат България“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите Емил Кръстев Папазов.
6194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 7191/2006 вписва промени
за „Уббикалиа БГ“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Лозенец“,
бул. Н. Й. Вапцаров 53Б, ет. 4; вписва промяна
на наименованието от „Уббикалиа БГ“ – ЕООД;
на „Богарис индустриал бул 1“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
6195
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 11654/2006 вписва про
мени за „Приста порт“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 120 000 лв. на
2 922 700 лв., разпределен в 292 270 поименни
акции с право на глас с номинална стойност
10 лв., чрез издаване на нови 280 270 поименни
акции с право на глас с номинална стойност
10 лв.; капиталът е увеличен с непарична внос
ка – вземане на стойност 2 802 700 лв. съгласно
съдебно-счетоводна оценителна експертиза, при
ета с определение от 28.XI.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 6 състав, по
дело № 599/2007; вписва нов устав на дружество
то, приет на ОС на акционерите, проведено на
12.XII.2007 г.; вписва преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Красно
село“, ул. Лайош Кошут 9, в Русе, ул. Борисова 73.
6196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 6229/2006 вписва промени
за „Пети океан“ – ООД: вписва прехвърляне на
7 дружествени дяла от Петър Михайлов Геор
гиев на „Юротим“ – ООД; вписва прехвърляне
на 64 дружествени дяла от „Астифуд“ – ЕООД,
на „Юротим“ – ООД; вписва прехвърляне на 1
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дружествен дял от Петър Михайлов Георгиев на
Тодор Людмилов Атанасов; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Петър Михайлов Георгиев
на Людмил Василев Халваджийски; заличава
като съдружници Петър Михайлов Георгиев
и „Астифуд“ – ЕООД; вписва като съдружник
„Юротим“ – ООД.
6197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф.д. № 11939/2006 вписва промени за „ЕГЛ
България“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите Михаел Цумбах; вписва като член
на съвета на директорите Джузепе Д’Империо;
съветът на директорите е в състав: Наске-Афезо
ли – председател, Рудолф Андерег, Мирослав
Велинов Дамянов – изпълнителен директор, и
Джузепе Д’Империо; дружеството се управлява
и представлява от председателя на СД Наске
Афезоли и изпълнителния директор Мирослав
Велинов Дамянов заедно или поотделно.
6198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1786/2006 вписва промени
за „С Спринт“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Стефан Звонко Стояновски
на Стефан Александров Николов; вписва прех
върляне на 5 дружествени дяла от Маргарита
Стефанова Стояновска на Стефан Александров
Николов; заличава като съдружници Маргарита
Стефанова Стояновска и Стефан Звонко Стоянов
ски; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„С Спринт“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Стефан
Александров Николов, който го управлява и
представлява; вписва нов учредителен акт.
6199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5932/2005 вписва проме
ни за „Влас“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Лингмур лимитид“ – ООД,
на Марк Джъстин Елиът; заличава като едно
личен собственик на капитала „Лингмур лими
тид“ – ООД; заличава като управител Джейсън
Кристиан Херкулес; вписва като едноличен соб
ственик на капитала и управител Марк Джъстин
Елиът, който го управлява и представлява.
6200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 10587/2004 вписва про
мени за „Енердринкс България“ – ООД: вписва
прехвърляне на 40 дружествени дяла от Виктория
Светославова Младжова на Николай Стефанов
Костадинов; заличава като съдружник и управител
Виктория Светославова Младжова; дружество
то продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Енердринкс Бълга
рия“ – ООД; едноличен собственик е Николай
Стефанов Костадинов; вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София,
район „Оборище“, бул. Васил Левски 126, вх. А,
ет. 5, ап. 13; дружеството се управлява и предста
влява от Николай Стефанов Костадинов; вписва
нов учредителен акт.
6201
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 4986/2005 вписва промени
за „Проект контрол“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление в София, район „Витоша“,
ул. Бяло поле 8Г; вписва изменения в дружест
вения договор.
6202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 9180/2003 вписва промени
за „Тулекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Павлин Светломиров Койнов
на Пламен Илиев Илиев; заличава като съдруж
ник Павлин Светломиров Койнов; дружеството
продължава дейността си като еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Тулекс“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Пламен
Илиев Илиев, който го управлява и представлява.
6203
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 7779/2002 вписва про
мени за „Нотифик“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Валентин Георгиев
Никифоров на Николина Иванова МихайловаНикифорова; вписва като съдружник Николина
Иванова Михайлова-Никифорова; дружеството
продължава дейността си като дружество с огра
ничена отговорност „Нотифик“ – ООД; вписва
като управител Николина Иванова МихайловаНикифорова; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Валентин Георгиев
Никифоров и Николина Иванова МихайловаНикифорова заедно и поотделно.
6204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 6968/2001 вписва промени
за „МЛ – 64“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Т – 2000“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 4975/2000); вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Т – 2000“ – ЕООД, на „Мис
Каприз комерс“ – АД; вписва като едноличен соб
ственик на капитала „Мис Каприз комерс“ – АД
(рег. по ф.д. № 7154/96); вписва преместване на
седалището и адреса на управление от район
„Младост“, ж.к. Младост 1, трафопост до бл. 64,
в район „Искър“, ул. Поручик Христо Топрак
чиев 2; вписва промяна на наименованието от
„МЛ – 64“ – ЕООД, на „Мис Каприз“ – ЕООД;
заличава като управител Живко Аврамов Живков;
вписва като управител Тошко Цоков Райков; дру
жеството се управлява и представлява от Тошко
Цоков Райков; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
6205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1760/2000 вписва промени
за „Сте – Лин“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София,
район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 145,
вх. Д, ет. 1, входно помещение.
6206
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 29.XI.2007 г. допуска прилагането в

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

търговския регистър по ф.д. № 13652/98 на про
верените и приети годишни финансови отчети на
дружеството за 2005 и 2006 г. на „Технопен“ – АД.
6207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 5378/97 вписва промени
за „Нинов консултинг“ – ООД: вписва промяна
в адреса на управление от ж.к. Люлин, бл. 158,
ет. 12, ап. 62, на ж.к. Люлин, бл. 153, ет. 6,
ап. 28; вписва п ром яна на наименованието
от „Нинов консултинг“ – ООД, на „Нинов и
Турмачки – одит и консултинг“ – ООД; вписва
като управител Веселин Николов Турмачки;
дружеството се управлява и представлява от
Антонин Георгиев Нинов и Веселин Николов
Турмачки заедно и поотделно; вписва актуали
зиран дружествен договор.
6208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 4695/96 вписва промени
за „Дентал – Маркет“ – ЕООД: вписва прехвър
ляне на 100 дружествени дяла, представляващи
целия дружествен капитал на „Дентал – Мар
кет“ – ЕООД, от Симеон Атанасов Щерев на
Петър Атанасов Щерев; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Симеон Ата
насов Щерев; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Петър Атанасов Щерев;
вписва нов учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Петър
Атанасов Щерев.
6209
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 4.VII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3559/94 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Нитен“ – АД.
6210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 7505/93 вписва промени
за „Сияние“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Бисер Христов Стоев на
Христо Богданов Стоев; заличава като съдружник
Бисер Христов Стоев; вписва като съдружник и
управител Христо Богданов Стоев; вписва пре
местване на седалището и адреса на управление
в София, район „Възраждане“, ул. Брегалница 70;
дружеството ще се управлява и представлява от
Георги Милетиев Георгиев и Христо Богданов
Стоев заедно и поотделно; вписва нов дружест
вен договор.
6211
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 22976/93 вписва про
мени за „Ей Пи Ви България“ – ООД: вписва
прехвърляне на 320 дружествени дяла от „Ей Пи
Ви овърсийз холдингс лимитед“ на „Би Ти Ар
индъстрис лимитед“; заличава като съдружник
„Ей Пи Ви овърсийз холдигс лимитед“; вписва
като съдружник „Би Ти Ар индъстрис лимитед“,
Великобритания, Лондон, вписано под № 00478575;
вписва промени в дружествения договор.
6212
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 21556/92 вписва промени
за „Мотодинамикс“ – ЕООД: вписва като упра
вител Петрос Йоанис Константинос Шилизи;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Константинос Капаианидис и
Петрос Йоанис Константинос Шилизи заедно и
поотделно.
6213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 27194/92 вписва промени
за „Кльокнер – метал“ – ООД: вписва промяна на
наименованието от „Кльокнер – метал“ – ООД,
на „К метал“ – ООД; вписва промяна на предмета
на дейност: управление на активите на друже
ството, както и всякаква друга, незабранена от
закона дейност; заличава като управител Иван
Александров Кашукеев; дружеството се управлява
и представлява от управителя Александър Иванов
Кашукеев; вписва нов дружествен договор.
6214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19439/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Рони строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ул. Белослав 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос
и износ на стоки и услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване на недвижими
имоти под наем, проектиране, строителство,
ремонт, реконструкция и обзавеждане на част
ни и обществени жилищни, представителни и
промишлени сгради и съоръжения, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Рашко Сашков Живков,
който го управлява и представлява.
6215
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19449/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Кодба“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Георг Вашингтон 49Б, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни фзически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
както и всички други сделки, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Абдулбаки Хамза
и Юзтурк Кадри и се управлява и представлява
от Абдулбаки Хамза.
6216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19263/2007 вписа в търговския регистър едно
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лично дружество с ограничена отговорност „Крас
пол финанс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Славянска
35, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, маркетинг
и реклама, компютърни и преводачески услуги,
вътрешна и външна търговия със стоки за бита,
търговско представителство на местни и чуждес
транни физически и юридически лица, всякаква
друга търговска дейност, сделки и услуги, неза
бранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Красимир Бориславов
Батаклиев, който го управлява и представлява.
6217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19519/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Индустриален парк – Пет ърч“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Уйлям Гладстон 39, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
отдаване под наем на недвижими имоти, управ
ление на недвижима собственост, внос и износ
на стоки и услуги, вътрешна и международна
търговия, консултантски услуги, хотелиерски и
туристически услуги, търговско представителство
и посредничество, друга стопанска дейност, неза
бранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георгиос Константину,
който го управлява и представлява.
6218
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 5054/2007 вписва промени за „Белве
дере Резорт“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от „Маркетинг – В“ – ЕООД,
на Георги Иванов Пацов; вписва като съдружник
Георги Иванов Пацов.
6219
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19433/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „А вто
плюс – груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски,
Зона Г, бл. 15, вх. Е, ет. 5, ап. 157, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, пре
вод и легализация на документи, фризьорски,
козметични, счетоводни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Живков Иванов и Петко Танчев Бекярски и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6220
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18836/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„ЯС“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Триадица“, ул. Солунска
45, ет. 4, ап. 22, 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,
външнотърговска дейност, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, бартерни,
складови, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, кафе-аперитив, хотелиерство, туро
ператорска и турагентска дейност, строителство
и ремонтни услуги, маркетинг, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, всякаква друга
дейност, незабранена от законите. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Беркан
Тунджер, който го управлява и представлява.
6221
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 12.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4965/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Тримен кънстракшън“ – ЕАД.
6222
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 5302/2005 вписва промени за „ВИП
офис сервиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „Темпра Тим“ – ЕАД,
на „Ес енд Ви“ – ООД; вписва като съдружник
„Ес енд Ви“ – ООД (рег. по ф.д. № 18420/2007);
дру жеството продъл жава дейност та си като
дружество с ограничена отговорност „ВИП офис
сервиз“ – ООД; заличава като управител Асен
Крумов Асенов; вписва като управител Веселин
Георгиев Куцаров, който ще го управлява и
представлява; вписва нов дружествен договор.
6223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 13979/2005 вписва про
мени за „Юнит пайп България“ – ООД: впис
ва прехвърляне на 5396 дружествени дяла от
„Евро бул маркет“ – ЕООД, на Емил Емилов
Тодоров; заличава като съдружник „Евро бул
маркет“ – ЕООД; дружеството продължава дей
ността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Юнит пайп България“ – ЕООД;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Христо Чернопеев 2; заличава като
управител Симеон Панчев Панчев; дружеството
ще се управлява и представлява от Емил Емилов
Тодоров; вписва нов учредителен акт.
6224
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г. по
ф.д. № 14693/2005 вписва промени за „Райфайзен
асет мениджмънт (България)“ – ЕАД: вписва като
член на управителния съвет Александър Алексан
дров Леков – изпълнителен член (изпълнителен
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директор); дружеството е с управителен съвет в
състав: Евелина Милтенова Георгиева – предсе
дател, Ани Василева Ангелова – зам.-председател,
Ивайло Йорданов Григоров – изпълнителен член
(изпълнителен директор), Михаил Симеонов
Атанасов – изпълнителен член (изпълнителен
директор), и Александър Александров Леков – из
пълнителен член (изпълнителен директор); дру
жеството ще се представлява винаги заедно от
председателя на управителния съвет Евелина
Милтенова Георгиева и зам.-председателя на
управителния съвет Ани Василева Ангелова;
главен изпълнителен директор или изпълнителен
член (изпълнителен директор) може да предста
влява дружеството само заедно с председателя
на управителния съвет или зам.-председателя на
управителния съвет.
6225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 11048/2005 вписва промени
за „Ай Джи“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Искра Стойнева Петрова
на Георги Георгиев Петров; заличава като едно
личен собственик и управител Искра Стойнева
Петрова; вписва като едноличен собственик на
капитала Георги Георгиев Петров, който упра
влява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
6226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 6553/2005
вписва прекратяване на „Би Ай Ес Зет“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Ори
Нив; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
6227
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 11614/2004 вписва промени за „Българска
железопътна компания“ – АД: вписва увеличе
ние капитала на дружеството от 1 000 000 лв.
на 4 911 660 лв. чрез издаване на нови 39 116
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв.; вписва промени в устава, приети
с решение на ОСА от 20.XI.2007 г.
6228
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 6884/2004 вписва промени за „Български
вятърни централи“ – АД: вписва увеличение ка
питала на дружеството от 50 000 лв. на 646 500 лв.
чрез издаване на нови 5965 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
100 лв.; вписва промяна в седалището и адреса
на управление от София, район „Триадица“, ул.
Узунджовска 1, на район „Оборище“, бул. Васил
Левски 114; вписва промени в устава, приети на
ОСА от 14.XII.2007 г.
6229
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 13344/2004 вписва промени за „Пени
маркет България“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 1 477 000 на
3 433 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.
6230
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 3120/2004 вписва промени
за „Пента макс 5“ – ООД: вписва прехвърляне
на 165 дружествени дяла от Петър Димитров
Марковски на Христо Добрев Христов; заличава
като съдружник Петър Димитров Марковски;
вписва нов дружествен договор.
6231
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д.№ 16899/2007 вписва промени за „Тайгер
19“ – ЕООД: вписва като съдружник „Тайгер
18“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 17104/2007); вписва
прехвърляне на 75 дружествени дяла от Филип
Славов Филипов на „Тайгер 18“ – ЕООД; друже
ството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Тайгер 19“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
6232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20157/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Зет тренд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Друж
ба, бл. 405, вх. А, ап. 2, с предемт на дейност:
търговия на едро с месо, месни произведения и
деликатеси, всякаква друга търговска дейност,
сделки и услуги, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Зоя Илиева Чорбаджиева, която го управлява и
представлява.
6233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19978/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Илияна транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, кв. Требич,
ул. Спортист 45, с предмет на дейност: таксиметро
ви превози, транспортна дейност, международни
превози, търговия с недвижими имоти, търговия
на едро и дребно, внос и износ, посредническа,
консултантска и рекламна дейност, търговско
представителство, маркетингови услуги, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, скла
дови сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
издателска, антикварна, сервизна, строителна и
предприемаческа дейност, туристическа дейност
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илияна Александрова
Борисова, която го управлява и представлява.
6234
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19215/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Глобал констракшънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Княз Борис I № 143, вх. Б, ет. 2, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дей
ност, покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство,
строителна и строително-ремонтна дейност, ту
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ристически услуги, транспортна, спедиторска и
рекламна дейност, всякаква друга дейност, неза
бранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Евгений Колбин, който
го управлява и представлява.
6235
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19770/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Корал
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Витоша“, кв. Павлово, ул.
Симеон Радев 40, вх. В, ет. 5, ап. 57, с предмет на
дейност: посредническа и консултантска дейност
по наемане, арендуване, покупка, продажба, обза
веждане, обслужване, управление и поддържане
на недвижими имоти и вещни права върху тях,
строително-ремонтна дейност, финансиране на
проекти, свързани с недвижими имоти, извърш
ване на оценки на недвижими имоти, външна
и вътрешна търговия, търговско представител
ство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, лизинг, рекламни, ин
формационни, програмни и импресарски услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мартин Николов Димитров, който го
управлява и представлява.
6236
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19636/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Дьо Фулон Бълга
рия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 41, вх. Д,
ет. 9, ап. 68, с предмет на дейност: покупко-про
дажба и замяна на недвижими имоти, търговия
в страната и в чужбина, международни превози,
строителство, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Жан М.П.Е.Ж.К. Бареел, Станислас
В.М.Ф. Бареел и Юлия Георгиева Панкова и се
управлява и представлява от Станислас В.М.Ф.
Бареел и Юлия Георгиева Панкова заедно.
6237
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19598/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Глосек Блъгария“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Хан Аспарух 53, ет. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, турис
тически услуги, сделки с недвижими имоти,
транспортна, спедиторска, комисионна, покупка
на стоки или други вещи с цел продажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Глосек холдингс лимитед“ и се управлява и
представлява от управителя Катерина Василева
Кацева-Младенова.
6238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20187/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „БМ
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Слатина“, ж.к. Христо Ботев, ул.
504 № 21, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни и импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, внос и износ и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Рангел
Цеков Петров и се управлява и представлява от
управителя Божидар Рангелов Петров.
6239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20360/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ве
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Фритьоф
Нансен 37, с предмет на дейност: управление,
опериране и франчайзинг на магазини за оптика,
покупко-продажба, отдаване под наем и управле
ние на недвижими имоти, бизнес и мениджмънт,
консултации, търговско представителство и по
средничество, вътрешна и международна търго
вия, както и всякакви други търговски сделки и
дейности, незабранени от закона (след получаване
на необходимите лицензии или разрешения, когато
такива се изискват от закона). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 850 000 лв., с едно
личен собственик на капитала „Пърл Ийстърн
юръп Би Ви“ и се управлява и представлява от
управителя Ярослав Зигмунт Видомски и Пьотр
Жислав Вилчински само заедно.
6240
Софийският градски съд допуска поправ
ка на явнва фактически грешка в решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 15953/2007 по партидата
на „Стробус – строй“ – ООД, относно фамилното
име на съдружника и управител Кръстьо Трайков
Трайков, както следва: вместо „Кръстьо Трайков
Кръстев“ да се чете: „Кръстьо Трайков Трайков“.
6241
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 19524/2007 вписа в търговския ре
гистър дружество с ограничена отговорност
„Ауто – М.А.Д.“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Кремиковци“,
гр. Бухово, ул. Никола Бонев 31, с предмет на
дейност: внос и износ, продажба, ремонт на леко
товарни и тежкотоварни автомобили, рент-а-кар,
складова, ремонтна, спедиторска и транспортна
дейност, търговска дейност, услуги, търговия на
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едро и дребно и всички, незабранени от закона
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Николай Да
мянов Николов и Юлиян Александров Кирилов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6242
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19884/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Симона – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Илинден, бл. 17, вх. 12, ет. 3, ап. 3, с предмет на
дейност: внос и износ на стоки в страната и в
чужбина, сервизна дейност, автомобилни услуги,
смяна и вулканизация на гуми и гумени изделия,
диагностика и ремонтни услуги, пътна помощ,
отдаване на автомобили под наем, ресторантьор
ство и кафетерия, производство и продажба на
едро и дребно на хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, складови,
лизингови, комисионни, рекламни и импресарски
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Татяна Александровна
Божилова, която го управлява и представлява.
6243
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19973/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ара арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Христо Ботев 101, с предмет на дейност: дърво
обработване и производство, доставка и монтаж
на дървени изделия, вкл. мебели, вътрешни и
външни врати, търговия, транспорт, внос и из
нос, туристически услуги, както и покупка на
стоки с цел препродажба, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, рекламни
и информационни услуги, маркетинг, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими вещи с
цел продажба, лизинг, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за чието упражняване е необходимо разрешение
или лиценз, ще се упражняват след получаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Румен Атанасов Атанасов, който го
управлява и представлява.
6244
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19889/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Стил транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Мла
дост 4, бл. 455, ет. 1, ет. 15, ап. 86, с предмет на
дейност: всякакъв вид транспорт и транспортни
услуги в страната и в чужбина, превоз на хора,
стоки и товари, ремонт и ремонтни услуги на
всякакви превозни средства, сервизна и автосер
визна дейност, спедиторска и складова дейност,
внос, износ, бартер и реекспорт на стоки, реклама,
търговско представителство, посредничество и
комисионерство, логистика, управленски услуги,
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таксиметрови услуги, производство и търговия
с хранителни и промишлени стоки и селскосто
панска продукция, строителство, хотелиерска,
печатарска и програмна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Румен Стефанов Христов, който го управлява и
представлява.
6245
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19708/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Стер“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Красно село“, ул. Хан
Пресиян 10, офис 5, с предмет на дейност: внос,
износ на стоки, вътрешна и външна търговия, про
изводство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и стоки за бита, търговско пред
ставителство, ресторантьорство, хотелиерство,
продажба на алкохол и цигари и други акцизни
стоки, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Тодор Тинчев Кожухаров, който го
управлява и представлява.
6246
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18995/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Астер фарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 71, вх. Г, ет. 1, ап. 65, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
средства в хуманната медицина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Галина
Асенова Борисова-Маринова, която го управлява
и представлява.
6247
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19276/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „ГДФ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, кв. Изток, ул. Николай Хайтов, бл. 2,
вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: покупка и
продажба на нови и втора употреба индустриални
превозни средства, полуремаркета, ремаркета,
контейнери, търговско представителство, по
средническа дейност, консултантска и рекламна
дейност, сделки с недвижими имоти, транспортни
услуги, търговия с всякакви стоки и услуги, за
която няма нормативен ограничителен режим,
както и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., със съдружници Фабио Дзапатера,
Паоло Виторио Албани, Джорджо Плацота и
Джузепе Спаньоло и се управлява и представлява
от Фабио Дзапатера.
6248
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20015/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „МП
офис консумативи“ – ЕООД, със седалище и ад
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рес на управление София, район „Слатина“, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 43, вх. А, ет. 5, ап. 14,
с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски и ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и им
пресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки,
счетоводни и одиторски дейности, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, всички други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Драгомиров Драганов, който го управлява и
представлява.
6249
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 11649/2007 вписва промени за „Хип
инженеринг“ – ЕООД: вписва промяна на седа
лището и адреса на управление – София, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров, бл. 60, вх. В, ет. 8,
ателие 9А; вписва промяна в учредителния акт.
6250
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19554/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Аура 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Красно село“, ул. Проф. Димитър Атанасов,
бл. 20, ап. 4, с предмет на дейност: посредничество
при търговия с недвижими имоти, управление
на недвижими имоти, екологично земеделие,
вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги,
реклама, туризъм, транспортна дейност, превод
и легализация на документи, курсово обучение,
консултантска и всякаква друга дейност, търгов
ска по смисъла на закона и незабранена от него.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боян Георгиев Ми
хайлов и Явор Димитров Енев и се управлява и
представлява от Явор Димитров Енев.
6251
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 19158/2007 вписва промени за „Адара“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Ловешкия
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от с. Орешак, ул. Комсомолска 47,
в София, район „Оборище“, ул. Оборище 131 – 133.
6252
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19322/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„АС – България 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Врабча 1, с предмет на дейност: консултации
и експертна помощ по подготовка, изработване,
кандидатстване и защита на проекти от ОП на ЕС,
консултантска дейност – счетоводни, информаци
онни, образователни, комуникационни и други
услуги, проектиране във всички фази, вкл. изра
ботване на проекти за строителството, маркетинг,
проучване на общественото мнение, повишаване
на квалификация и преквалификация, организи
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ране на срещи, семинари, симпозиуми, курсове за
обучение по организационни, финансови и правни
проблеми на организациите с нестопанска цел,
търговски дружества и физически лица, издател
ска, рекламна и импресарска дейност, проектиране
и внедряване на хардеур и софтуер, обработка
на данни, производство и продажба на аудио- и
видеопродукти, продажба на стоки от собствено
производство, извън случаите на чл. 2, т. 1 ТЗ,
строително-ремонтна дейност, вкл. продажба на
строителни материали, превозна и спедиторска
дейност, селскостопанска дейност, изкупуване и
продажба на селскостопански произведения от
растителен и животински произход в прясно и
преработено състояние, извън случаите на чл. 2,
т. 1 ТЗ, покупко-продажба на земеделска земя и
други недвижими имоти, проучване и експлоата
ция на терени във и извън строителните граници
на населени места, консултантска и посредниче
ска дейност при отдаване на недвижими имоти
под наем и аренда, покупко-продажба и ремонт
на селскостопанска техника, автотенекеджийска
дейност и сервиз, производство на текстил и
изделия от текстил, производство на облекла,
производство на дървен материал и изделия от
него, производство и продажба на сувенири и
художествени произведения, организиране на из
ложби, галерийна дейност, продажба на текстил,
трикотаж, промишлени стоки, хранителни изде
лия, авточасти и петролни продукти, комисионна,
складова, спедиционна дейност, търговско и стро
ително представителство, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
извършване на всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., едноличен
собственик на капитала е сдружение с несто
панска цел „Общия земеделски професионален
съюз в България“ (рег. по ф.д. № 7014/2000) и се
управлява и представлява от управителя Велико
Димитров Златанов.
6253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19914/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Булгари ин женеринг дизайн“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Любен Каравелов 58, ет. 1, ап. 6, с
предмет на дейност: придобиване, управление и
разпореждане с недвижими имоти и вещни права
върху тях, строителство, ремонт и поддържане
на жилищни, административни, промишлени и
селскостопански сгради и съоръжения в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, рекламни, информационни и
други услуги, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Димитър Йорданов Богданов,
който го управлява и представлява.
6254
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20436/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
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„Акамас“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Сердика“, бул. Илиянци
12, с предмет на дейност: придобиване, управле
ние, стопанисване и разпореждане с недвижими
имоти, подбор, обучение и квалификация на
персонал, строителство, ремонт, обзавеждане
и експлоатаци я на недви ж има собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търгов
ско представителство, посредническа дейност по
наемане на работа, всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана съгласно законите
на Република България. Дружеството е с нео
пределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Лукас Лука,
който го управлява и представлява.
6255
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20088/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бест
ауто интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Венера 3, ет. 5, ап. 29, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, производство и
търговия с промишлени, хранителни, селскосто
пански, битови стоки, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни лица в страната и в чужбина, пътнически
и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дей
ност, всички други търговски дейности, незаб
ранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Цветелина Георгиева
Маринова, която го управлява и представлява.
6256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20029/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Де комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, кв.
Горубляне, ул. Павел Красов 21, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-ремонтна дейност, търговска продаж
ба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, информационни, про
грамни и импресарски услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
автомобили и сделки с автомобили и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Бориславов Стоянов, който
го управлява и представлява.
6257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18676/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Точ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 266, вх. Е, ет. 3,
ап. 136, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен, или обработен вид, производство на
пластмасови изделия, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, ту
ристическа, рекламна, информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга дейност, незабра
нена от закона, като за всяка дейност, изисква
ща съответното разрешително, лиценз или друг
вид разрешение, дейността ще се извършва след
получаването им. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Славчев Генчев и Любка Кирилова Генчева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6258
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20210/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Редлайн
пикчърс“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
ул. 47 № 10, с предмет на дейност: продуцентска
дейност, маркетинг, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиер
ство, сделки с недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Невена Емилова Златанова, Георги Руменов
Бояджиев, Емилиян Людмилов Енев и Полина
Емил Гендова и се управлява и представлява от
Георги Руменов Бояджиев.
6259
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф. д. № 16904/2007 вписва про
мени за „Еридан компани“ – ООД: заличава като
управител Андрей Емилов Марков; вписва като
управител Исай Александрович Мардахаев, който
управлява и представлява.
6260
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18395/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„М.Е.Н.Д.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Чаталджа
48, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: дизайн,
реклама, пространствено оформление, изработка
на художествени изделия, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, транспортно-спедиторски и други
сделки, производство на стоки, търговия на едро и
дребно и внос и износ на всякакви стоки, позволени
от закона, покупка на стоки или други вещи с цел
тяхното препродаване в първоначален, обработен
или преработен вид, вътрешен и международен
туризъм и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Михаела Николаев Власева,
която управлява и представлява.
6261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 7152/2006 вписва промени
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за „Миродо“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Атанас Тодоров Ковачев
на „Шпитце“ – АД; заличава като съдружник и
управител Атанас Тодоров Ковачев; вписва нов
дружествен договор.
6262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 10990/2006 вписва про
мени за „Инити“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружеството, от Георги Иванов
Пацов на „Свети Георги груп“ – АД; заличава
като едноличен собственик Георги Иванов Па
цов; вписва като едноличен собственик „Свети
Георги груп“ – АД; дружеството се управлява и
представлява от управителя Георги Иванов Пацов.
6263
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19300/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Веласе
ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 78,
партер, с предмет на дейност: отдаване под наем
на недвижими имоти, строителство, ремонт,
реконструкция и модернизация, инженеринг,
строителство на жилища и промишлени обекти,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство и изкупуване на
продукция, външнотърговски сделки, покупка на
стоки с цел препродажба, производство на стоки
с цел продажба; търговско представителство и
посредничество, маркетинг, посредническа и
лизингова дейност, рекламни и информационни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 78 000 лв., със съдружници „Веласени“ – ООД,
и Емилио Алварес Алонсо и се управлява и
представлява от Луис Мануел Руби Бланк и Яна
Павлова Пейчева заедно и поотделно.
6264
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19271/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Козметика
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. 698 № 7, с предмет на
дейност: информационно обслужване, рекламна
и информационна дейност, вкл. и в интернет,
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност на козметични, парфюмерийни и други
продукти, вкл. и в интернет, представителство
на български и чуждестранни фирми, всички
други търговски дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Людмил Ангелов Илков
и Мирослав Димитров Драганов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
6265
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19639/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Виктори я трейдинг къмпани“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Акад. Методи Попов 22А, офис 1, с
предмет на дейност: транспортни услуги и други
търговски сделки, незабранени от закона, 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,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, друже
ството извършва дейности, за които са въведени
ограничения, след получаване на необходимото
разрешение (лицензия), регистрация и други не
обходими административни процедури за целта.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Виктория Лапошина, която управлява
и представлява.
6266
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19320/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Острома“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Бачо
Киро 50, ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност: транс
портни услуги и транспортна дейност в страната
и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска
дейност, авторемонтни, автотенекеджийски и
автобояджийски услуги и други услуги по техни
ческото обслужване и ремонт на МПС, както и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Цветан Христов Цветков, който
управлява и представлява.
6267
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г.
по ф. д. № 19573/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Мегафарма“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 152, ап. 6, с предмет на
дейност: покупка или производство на стоки с
цел продажба, франчайзинг, всякакъв вид услуги,
обусловени от договор за франчайзинг, предос
тавяне на ноу-хау, мениджърско управление на
търговски дружества, счетоводни услуги и кон
султантска дейност, извършване на комисионни,
спедиционни, превозни и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
вътрешнотърговски и външнотърговски операции,
други разрешени от законодателството търговски
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обик
новени поименни акции с номинална стойност
1 лв. Дружеството е със съвет на директорите с
мандат 3 години в състав: Рачо Николов Рачев,
Николай Рачев Николов – председател, Димитър
Иванов Димитров и Мартин Димитров Димитров,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Иванов Димитров.
6268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19256/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Сервус Бълга
рия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Тотлебен 31, ет. 4,
ап. 13, с предмет на дейност: търговия с информа
ционни и комуникационни технологии, компютри,
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периферия, софтуер, електронни компоненти, ус
луги, внос-износ, електронна и изчислителна тех
ника, радио- и телевизионна техника, консултации
по хардуер, просесинг на данни, дейности с база
данни, поддръжка и сервиз на електромашинна,
офисна, счетоводна и изчислителна техника, биз
нес и мениджмънт консултантски услуги, произ
водство на компютри, офис машини, разработка
на софтуер и друга информационно обработваща
техника, отдаване под наем на офис техника и
оборудване, вкл. компютри, кол център дейности
и услуги, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, проучвания и предлагане на всякакви услу
ги във връзка с производството и търговията на
информационни и комуникационни технологии,
електро- и машинно оборудване, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със съдруж
ници „Сервус информейшън енд комуникейшън
текнолоджис“ – ООД, Румъния, и „Алтиус Бълга
рия“ – ЕООД, и се управлява и представалява от
управителя Виктория Иванова Малканова.
6269
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19935/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Март
строй 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Тинтява
26, бл. 1, вх. Б, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, производ
ство, търговия с битови продукти и строителни
материали, ресторантьорство и хотелиерство,
посредничество на български и чуждестранни
лица, мениджмънт на дружества, всякакъв вид
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Яким Илиянов Шаханов,
който го управлява и представлява.
6270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20047/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Бовани“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Илинден“, ж.к. Захарна
фабрика, бл. 41, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, внос и
износ, туризъм и хотелиерство, рекламна и мар
кетингова дейност, посредничество, агентство
и представителство на наши и чуждестранни
фирми и частни лица, всякакъв друг вид дейност,
позволена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с ед
ноличен собственик на капитала и управител
Гергана Маринова Попова, която го управлява
и представлява.
6271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19406/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Екоред“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, бл. 60, вх. В, с предмет на дейност:
търговия със стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство и инвестиционна дейност,
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вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, из
нос, ноу-хау, интернет маркетинг, туристическа,
транспортна, програмно-техническа, всякаква
друга дейност, позволена от закона. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Румен Павлинов Георгиев и Ясен
Руменов Георгиев и се управлява и представлява
от Ясен Руменов Георгиев.
6272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19735/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Евровес 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 21, вх. 3, ет. 4, ап. 137, с предмет на дейност:
производство и търговия в страната и в чужбина с
хранителни и промишлени стоки, суровини, възли,
детайли, резервни части, средства за производство,
машини и съоръжения, преработка и реализация
на селскостопански продукти, комисионна тър
говия, ремонтни услуги, строително-монтажна,
транспортна, посредническа, рекламна дейност,
маркетинг, ресторантьорство, хотелиерство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга търговска
дейност в страната и в чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Васил Петков Василев,
който го управлява и представлява.
6273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19780/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ан
дел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Васил Левски 132,
с предмет на дейност: покупка, строеж или об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговски сделки, произ
водство и търговия с промишлени стоки, стоки
за бита, хранителни и селскостопански стоки,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, рекламна дейност, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни физически и юридически лица, всички
други търговски сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ангел Атанасов Делиев,
който го управлява и представлява.
6274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19863/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Индъстриал Флоорс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
бул. Драган Цанков 31А, с предмет на дейност:
изпълнение на бетонни настилки и индустриални
подове, строителство и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен соб
ственик на капитала „Нафтекс инженеринг“ – АД,
и се управлява и представлява от управителя
Драгомир Пенев Пенев.
6275
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19359/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „С 2 арт енд
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Оборище“, ул. Сан Стефано
14, вх. Б, ап. 9, с предмет на дейност: изработване
на продукция и услуги в областта на графичния,
архитектурния и интериорния дизайн, авторски
произведения, промишлени образци и други
произведения на интелектуалната собственост,
издателска и рекламна дейност, изработване и
търговия с рекламни материали, предпечатна под
готовка и печат, оформяне на изложбени площи,
посредническа дейност при наемане на рекламни
площи, медийни публикации, продуцентство в
областта на аудио- и видеопроизводството, про
изводство на филмова и аудиопродукция, антик
вариат и търговия с произведения на изкуството,
експертиза и сертифициране на произведения на
изкуството, предприемачество, агентство, посред
ничество и търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултантска, инженерингова, маркетингова и
информационна дейност и услуги, комисионерство,
консигнационна, спедиторска дейност, импорт,
експорт, вътрешно- и външнотърговска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Силвия Костадинова
Буюклиева-Попова и Силвия Минчева Безуханова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6276
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19428/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Нивалис 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Солунска
43, ет. 1, с предмет на дейност: производство и
търговия със земеделска продукция, дружество
то може да извършва и всички други дейности,
разрешени от законодателството, при спазване на
всички действащи лицензионни, регистрационни
или други законови изисквания. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Хамиш
Харис, който го управлява и представлява.
6277
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20205/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Филко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, бул. Петко Ю. Тодоров, бл. 8, вх. А,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупкопродажба, строителство, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти, инженерингова дейност,
производство и продажба на машини, покупка
и производство на стоки с цел препродажба в
първоначален или преработен вид в страната и
в чужбина, внос и износ на стоки, транспортна,
спедиционна и таксиметрова дейност за превоз на
товари и пътници с товарни, лекотоварни и/или
леки автомобили, търговско представителство и
посредничество, стоков контрол, хотелиерство,
ресторантьорство, комисионни, туристически и
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рекламни, информационни, програмни и печа
тарски услуги, лизинг, консултантска дейност
и всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Цвета Хачова Бояджиева, която го
управлява и представлява.
6278
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г. по
ф. д. № 14712/2005 вписва промени за „Ренесанс
груп“ – АД: вписва промяна във вида на акции
те от поименни акции на акции на приносител;
вписва промени в устава, приети на общо събра
ние на акционерите, проведено на 30.ХI.2007 г.
6279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф. д. № 5969/2004 вписва промени
за „Верея – хим“ – ООД: заличава като съдружник
„Бо – Инженеринг“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 8185/96);
вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от
„Бо – инженеринг“ – ЕООД, представлявано от
Борис Борисов Попянков, на „Континвест“ – ЕООД,
представлявано от Веско Стефанов Цветков; вписва
прехвърляне на 7 дружествени дяла от „Бо – ин
женеринг“ – ЕООД, представлявано от Борис
Борисов Попянков, на „К – консулт“ – ЕООД,
представлявано от Кирил Димитров Цонев; вписва
актуализиран дружествен договор.
6280
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф. д. № 1834/2004 вписва промени за „Меди
цински център – фокус – 5 – лечебно заведение на
извънболнична помощ“ – ООД: вписва прехвър
ляне на 10 дружествени дяла от „МЛН“ – ООД,
на Валентина Ангелова Фиданова-Коларова;
заличава като съдружник „МЛН“ – ООД; вписва
като съдружник Валентина Ангелова ФидановаКоларова; вписва промяна на наименованието:
от „Медицински център – фокус – 5 – лечебно
заведение на извънболнична помощ“ – ООД,
на „Диагностичен консултативен център – фо
кус – 5 – лечебно заведение за извънболнична
помощ“ – ООД; допълва предмета на дейност
с: имуномодулация с биологични средства и
клинични изпитвания на лекарства; вписва нов
дружествен договор.
6281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 9661/2003 вписва промени
за „Гарантия“ – ЕООД: заличава като управител
Евгений Соколенко; вписва като управител Федор
Георгиевич Милих, който управлява и предста
влява дружеството.
6282
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г.
по ф. д. № 10832/2003 вписва промени за „Реклама
дизайн студио“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Александър Методиев
Евтимов на „Еси холд България“ – ЕАД; заличава
като едноличен собственик Александър Методиев
Евтимов; вписва като едноличен собственик „Еси
холд България“ – ЕАД (рег. по ф. д. № 16253/2007);
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Възраждане“, ул. Шар

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

планина 69, ет.1, ап. 1; вписва промяна на наиме
нованието от „Реклама дизайн студио“ – ЕООД,
на „Еси пропъртис“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Александър Методиев
Евтимов; вписва нов учредителен акт.
6283
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф. д. № 6769/2002 вписва промени за „Ви Джи
Еф маркетинг и консултации“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 49 дружествени дяла от Владимир
Феликсов Кабадозов на Юлия Тодорова Каба
дозова; вписва като съдружник Юлия Тодорова
Кабадозова; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Ви
Джи Еф маркетинг и консултации“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
6284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 11730/2002 вписва про
мени за „Прамен“ – ООД: вписва прехвърляне на
13 дружествени дяла от Таня Василева Русимова
на Лилия Стефанова Стамболийска; заличава
като управител Таня Василева Русимова; вписва
като управител Лилия Стефанова Стамболийска,
която ще управлява и представлява дружеството.
6285
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф. д. № 11970/2001 вписва промени за „НСН
корект“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дру
жествени дяла от Севдалинка Рангелова Иванова
на Тошко Иванов Иванов; вписва като съдружник
и управител Тошко Иванов Иванов; дружество
то продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „НСН корект“ – ООД;
дружеството се управлява и представлява от
управителите Севдалинка Рангелова Иванова и
Тошко Иванов Иванов заедно и поотделно; вписва
дружествен договор.
6286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 11970/2001 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„НСН корект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул.
Петко Ю. Тодоров, бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 22, с
предмет на дейност: независим строителен надзор,
счетоводни услуги, консултантски услуги, мени
джърска дейност, издателска и рекламна дейност,
търговска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни услуги, туристи
ческа и турооператорска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, спедиционни услуги, авто
сервизни и таксиметрови услуги, производствена
дейност, външнотърговска дейност, внос, износ
на стоки, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от собственика Севдалинка Рангелова Иванова.
6287
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 14.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 13035/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Национална специализирана болница
за физикална терапия и рехабилитация“ – ЕАД.
6288
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63. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по кънки“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ в съответствие с искане
на седем от неговите членове на основание чл. 21,
предложение първо от устава свиква годишно
отчетно общо събрание на членовете на сдруже
нието на 24.11.2010 г. в 15 ч. в София, бул. Васил
Левски 75, Министерство на физическото възпи
тание и спорта, ет. 5, голяма зала, със следния
дневен ред: 1. разглеждане на предложението за
освобождаване на члена на управителния съвет
Мариела Стайкова и избор на нов член на нейно
място; 2. представяне и приемане на доклад
за дейността на БФК за 2009 г. в съответствие
с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 и ал. 2, т. 3 във
връзка с чл. 38 ЗЮЛНЦ; 3. приемане на годишен
финансов отчет и годишен доклад за 2009 г. в
съответствие с изискването на чл. 46, ал. 1 и
ал. 2, т. 4 и 5 ЗЮЛНЦ; 4. приемане на деклара
ция за дължимите данъци, такси, мита и други
публични задължения за 2009 г. в съответствие с
изискването на чл. 46, ал. 1 и ал. 2, т. 6 ЗЮЛНЦ;
5. изслушване и приемане на одиторски доклад
за дейността на БФК за 2009 г.; 6. одобряване
и приемане на бюджета на БФК за 2010 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8143
10. – Управителният съвет на Национален
браншов синдикат „Висше образование и наука“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.11.2010 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството – София, пл. Македония 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру
жението през периода 2007 – 2010 г.; 2. одобряване
на годишен счетоводен отчет на сдружението; 3.
освобождаване членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през отчетния
период; 4. промени в устава на сдружението; 5.
промени в състава на управителния съвет на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8155
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство на 14 СОУ „Проф. д-р Асен
Златаров“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 30.11.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Генерал
Чернаев 8, втори етаж, стая 220, в сградата на
14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на настоятелите за
дейността на сдружението; 2. доклад на контро
льора на сдружението; 3. избор на нови членове
на съвета на настоятелите и ново ръководство; 4.
приемане на програма за работа на сдружението;
5. приемане на бюджет на сдружението; 6. прие
мане на промени в устава; 7. определяне размера
на членския внос; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8121
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10. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 2.12.2010 г. в 16 ч. в зала 1 на СУ „Св. Климент
Охридски“, София 1504, бул. Цар Освободител
15, ректората, при следния дневен ред: 1. научна
сесия: Социологията: институционална де(ре)
конструкция; 2. обявяване на резултатите от тре
тото издание на конкурса на БСА за най-добра
публикация на млад социолог; 3. разни.
7754
25. – Управителният съвет на Университетски
тенис клуб „Академик“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 02.12.2010 г. в 17 ч. в седалището на клуба в
София, тенис комплекс „Академика“, Борисова
градина, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на УТК „Академик“ за
изминалия период; 2. отчет на контролния съ
вет; 3. разисквания по докладите и вземане на
решения; 4. приемане бюджет на сдружението;
5. промени в състава на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
Материалите са на разположение на членовете
на ОС в канцеларията на клуба.
7977
32. – Управителният съвет на „Сдружение
на завършилите Стопанския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 3 от устава на сдру
жението свиква общо събрание на сдружението
на 2.12.2010 г. в 18 ч. в София, район „Слатина“,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет за 2009 г. и освобожда
ването му от отговорност за 2009 г.; 2. приемане
на годишна програма за осъществяване на обще
ственополезна дейност за 2010 – 2011 академична
година; 3. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 4. избор на нови членове на упра
вителния съвет; 5. разни. При липса на необхо
димия кворум за провеждане на заседанието на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще бъде отложено
с един час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
8112
31. – Управителният съвет на Българската
асоциация за алтернативи в трансфузиологията
БААТА, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на асоциа
цията на 2.12.2010 г. в 15 ч. в рапортната зала на
ортопедичните клиники на ет. 2 в централната
сграда на МБАЛ „И. П. Пирогов“ при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за организа
ционната и научната дейност на асоциацията за
периода 12.12.2007 г. – 30.11.2010 г.; 2. приемане
на финансов отчет за същия период след одит на
експерт-счетоводител с доклад от председателя на
БААТА; 3. предложение и избор на управителен
съвет и приемане на нови членове на асоциаци
ята. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 9.12.2010 г.
при същия дневен ред на същото място.
8053
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Лозенец – 2000“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън
редно общо събрание на членовете на сдружението
на 3.12.2010 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна 2, бл. 234, вх. В, ап. 63, при
следния дневен ред: 1. приемане за сведение от
общото събрание на постъпили заявления от
1.09.2010 г. от членове на сдружението за пре
кратяване на членството им по реда на чл. 13,
ал. 1, т. 1 от устава на сдружението; 2. приемане
за сведение от общото събрание на молби за
приемане на нови членове на сдружението и
решението на управителния съвет за приемане
на лицата, подали молби съобразно чл. 12 от
устава; 3. предложения за изменение на устава
на сдружението: чл. 32, ал. 1 от устава се изме
ня, както следва: „Сдружението се управлява от
управителен съвет. Сдружението се представлява
пред трети лица от председателя на сдружението
и заместник-председателя само заедно.“; чл. 33,
ал. 1, т. 2 от устава се отменя; чл. 41, т. 1 се из
меня, както следва: „представлява сдружението
заедно с председателя“; в чл. 54 от устава в края се
добавят думите „и съдържа измененията, приети
на общото събрание от 3.12.2010 г.“; 4. разглеж
дане на заявления от членове на управителния
съвет за освобождаването им от управителния
съвет и от отговорност и приемане на решение;
5. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението.
8010
20. – Управителният съвет на сдружение
„Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнерги я“ – Софи я, на основа ние ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 03.12.2010 г. в 9 ч. в София, парк-хотел „Ви
тоша“, конферентна зала 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за изпълнението на плана и бюдже
та за 2009 г.; 2. приемане на план за дейността
и бюджет на сдружението за 2010 – 2011 г.; 3.
избор на нов управителен съвет, председател и
заместник-председател; 4. приемане на промени
в устава на сдружението; 5. други организацион
ни въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8011
42. – Управителният съвет на сдружение
„Движение „Не замърсявай“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
03.12.2010 г. в 15 ч. в София, район „Красно село“,
ул. Хайдушко изворче, бл. 40, вх. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управител
ния съвет на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението съгласно ЗЮЛНЦ и промени в
органите на управлението; 3. други. Материалите
за заседанието са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
заседанието ще се проведе същия ден в 16 ч., при
същия дневен ред.
8120
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
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помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събра
ние на членовете си на 4.12.2010 г. в 11 ч. в
София в конферентната зала на „ДКЦ XXII
София“ – ЕООД, ул. Николай Коперник 9, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дей
ността на управителния съвет през 2009 г.; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението за
2009 г.; 3. приемане годишния бюджет на сдру
жението за 2011 г.; 4. обсъждане на Медицински
стандарт по педиатрия; 5. обсъждане провеж
дането на Четвъртата национална практическа
конференция по педиатрия; 6. обсъждане учас
тие на НСПСИП в Меморандум и Академия
по ваксинопрофилактика; 7. разни. Общото
събрание на основание чл. 6, ал. 4 от устава на
сдружението се счита законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
7900
28. – Управителният съвет на Асоциацията
на лекарите хомеопати в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на асоциацията на общо събрание на 05.12.2010 г.
в 18 ч. в София, хотел „Метрополитен“ (бул.
Цариградско шосе 64), при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет; 2. промяна
на адреса; 3. отчет на извършената работа през
2009 г.; 4. финансов отчет за 2009 г.; 5. изготвяне
на нов уебсайт; 6. разни.
8012
5. – Управителният съвет на Клуб за бойни
изкуства „Имеон“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
05.12.2010 г. в 10 ч. в София, Първа английска
гимназия – физкултурен салон, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за промени в устава
на Клуб за бойни изкуства „Имеон“ в съответствие
с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. отчет за дейността
на клуба през изтеклия период; 3. разни.
8033
1. – Управителни ят съвет на Национа лно с т уден тско сдру жение за образовате лен
обмен „АИЕСЕК – България“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.12.2010 г. в 10 ч. в Благоевград, Университет
ски център „Хилтоп Бачиново“, при следния
дневен ред: 1. избор на председател на УС на
НССОО АИЕСЕК – България; 2. гласуване вот
на доверие на кандидатите за членове на УС
на НССОО АИЕСЕК – България; 3. промяна
в устава на НССОО АИЕСЕК – България; 4.
промяна във вътрешните правила на НССОО
АИЕСЕК – България; 5. освобождаване от от
говорност за мандат 2009/2010 г.; 6. избор на
председател и членове на консултативния съвет
на НССОО АИЕСЕК – България; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8227
6. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 06.12.2010 г. в 17,30 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
председателя за дейността на настоятелството през
2009/2010 учебна година; 2. отчет за изразходва
ните средства през отчетния период; приемане
на бюджет за 2010 г.; 3. разглеждане на молби за
освобождаване на членове на УН и приемане на
нови; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание да се проведе
същия ден в 18,30 ч. при същия дневен ред.
8031
5. – Управителният съвет на Сдружението на
университетските преподаватели по философия в
България (СУПФБ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.12.2010 г. в
18 ч. на официалния адрес на СУПФБ – София,
ул. Козяк 19, при следния дневен ред: 1. приемане
отчет на УС за дейността на СУПФБ през изтеклата
година; 2. прием на нови членове на СУПФБ; 3.
утвърждаване годишния бюджет на СУПФБ; 4.
изработване и утвърждаване на основни насоки
за дейността на СУПФБ. 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.
8158
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация Форум“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 07.12.2010 г. в
10 ч. в София, кв. Гео Милев, бл. 127 (седалището
на сдружението), при следния дневен ред: 1. про
мени в устава на клуба – допълнение на целите; 2.
избор на нови членове на управителния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8066
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска тактическа асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 8.12.2010 г.
в 10 ч. на адреса на управлението му – Со
фия, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 145,
вх. 2, ап. 14, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността; 2. план за следващата година; 3.
избор на управителен съвет и председател; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8019
42. – Управителният съвет на Сдружението
за учителска взаимопомощ, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно (деле
гатско) събрание на 09.12.2010 г. в 16 ч. в салона
на Синдиката на българските учители на ул. Ген.
Паренсов 11, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността през отчетния период; 2.
приемане на бюджета на сдружението за 2010 г.;
3. гласуване на решение на общото събрание за
дейността на сдружението през 2010 г.; 4. избор
на ръководни органи на сдружението.
7819
10. – Управителният съвет на сдружение
„Кристи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 7 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на членовете на 10.12.2010 г.
в 11 ч. на адреса по седалището на сдружението
София, ул. Марко Балабанов 4, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет
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на сдружението за 2009 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на сдружението за 2009 г. и на други
неодобрени отчети за минали години; 3. разни.
8039
4. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ) „Оптима“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.12.2010 г. в
15 ч. в София, ПЧАГ „Уилям Шекспир“, ул. Стара
планина 13, при следния дневен ред: 1. отчет и
планиране на текущи дейности; 2. прием на нови
членове; 3. обявяване на резултати от социоло
гическото проучване MOGAMNOGO.PROJECT;
4. тържествено награждаване на победители от
ученическия конкурс „Моето училище – Европей
ско училище“; 5. награждаване на преподаватели
с особени заслуги; 6. разни.
8157
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по културизъм и фитнес „Херкулес“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 10.12.2010 г. в 17 ч. в София,
бул. Мария-Луиза 116А, вх. А, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2009 и 2010 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за 2009 и 2010 г.;
3. гласуване на предложение за промени в устава
на клуба; 4. избор на управителен съвет на клуба
за нов петгодишен мандат. 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.
8159
27. – Управителният съвет на Българско Нео
райхианско Дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на дружеството на 11.12.2010 г. в 16 ч. в офиса на
академията на ул. Дойран 10А, ап. 4. Поканват
се всички членове на БНД да присъстват на
събранието.
8032
10. – Управителният съвет на сдружение
„Български пчеларски съюз – 1899“ (БПС – 1899),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно събрание на 11.12.2010 г. в 10,30 ч. в
залата на Съюза на запасните офицери, бул. Хр.
Ботев 48 в София при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на „БПС – 1899“ за 2009 г. и
деветмесечието на 2010 г.; 2. доклад на ревизи
онната комисия; 3. обсъждане предложение за
обединяване (сливане) на „БПС – 1899“ и Съюз
на българските пчелари. Поканват се членовете
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
8167
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за иновационни
практики в туризма“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
13.12.2010 г. в 14 ч. в София в сградата на ул. Лавеле
18, ет. 1, при дневен ред: промени в общия брой
на членовете и в състава на управителния съвет
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени. Материалите по дневния
ред са на разположение в офиса на сдружението.
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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.
8065
10. – Управителят на Детски танцов ансамбъл
„Витошанче“, София, на основание чл. 8, ал. 2 от
устава и чл. 26 във връзка с чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на сдру
жението на 15.12.2010 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Красна поляна, бл. 202, ет. 3, ап. 33, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдру
жението; 2. промяна на името на сдружението; 3.
изменение на устава на сдружението. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в работата на ОС лично или чрез упълномощен
в съответствие със закона и устава представител.
8182
10. – Националният синдикален съвет на
„Евро Волан“ – Национален синдикат на транспорта, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовна отчетно-изборна конференция
(общо събрание) на 17.12.2010 г. в 10 ч. в София,
пл. Македония 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на изпълнителния съвет на
„Евро Волан“ НСТ; 2. изменения и допълнения/
приемане на нов устав на „Евро Волан“ НСТ
и утвърждаването му; 3. избор на ръководни
и контролни органи на „Евро Волан“ НСТ; 4.
промяна на седалището и адрес на „Евро Волан“
НСТ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ Националната конференция (общото
събрание) ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7776
10. – Управителният съвет на Асоциацията
за развитие на университетското класическо образование (АРУКО), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички членове и кандидати за
членове на асоциацията на редовно общо събра
ние на 17.12.2010 г. в 18,30 ч. в аудитория 168 на
Софийския университет, бул. Цар Освободител
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. обсъждане на бъдещата
дейност на сдружението; 6. разни.
7818
25. – Управителният съвет на сдружение
„Европейски център за обучение по превенция
на рискове на училищно ниво“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.12.2010 г. в 10 ч. в София 1000, ул. Княз Борис І
№ 85, ет. 2, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за 2010 г. и проектопрограми за 2011 г. и 2012 г.;
2. финансов отчет за 2010 г. и проектобюджети за
2011 и 2012 г.; 3. промени в устава; 4. членове и
състав на ръководните органи на сдружението; 5.
относно името на сдружението; 6. други.
7823
7. – Управителният съвет на СНЦ „Нова
Енергия Комитет – Граждани“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 30.12.2010 г. в 13 ч.
в София, ул. Славянска 29, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
СНЦ „Нова Енергия Комитет – Граждани“, на
основание чл. 22, т. 7 от устава на сдружението
и чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ; 2. определяне на
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ликвидатор на основание чл. 60 от устава на
сдружението и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистра
цията се извършва между 12 и 13 ч. в деня на
събранието. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете на СНЦ „Нова
Енергия Комитет – Граждани“ всеки работен
ден в офиса на ул. Славянска 29, София. 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.
8105
35. – Управителният съвет на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава свиква
на 25.11.2010 г. в 15 ч. в зала „Компас“ на хотел
„България“ – Бургас, общо събрание на членовете
на БсТПП при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на БсТПП за дейността на
палатата през периода 2005 г. – 2010 г.; 2. отчет на
контролния съвет на БсТПП; 3. приемане бюджет
на БсТПП; 4. приемане на основни насоки за
дейността на БсТПП за периода 2010 г. – 2015 г.;
5. избор на управителен и контролен съвет на
БсТПП. При липса на кворум на основание чл. 27,
ал. 4 на устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
8193
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Сороптимист
Интернешънъл“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на чле
новете на сдружението на 01.12.2010 г. в 18 ч. в
хотел-ресторант „Форс“, Бургас, ул. Константин
Фотинов 17, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружението; 2. промяна на се
далището на сдружението. При липса на кворум
общото събрание на членовете на сдружението
ще се проведе при условията на чл. 27, изрече
ние 2 ЗЮЛНЦ. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението в
неговото седалище, Бургас, ул. Христо Ботев 16,
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
8194
Мита Христова Младенова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство „Маяк“ при Професионална техническа
гимназия – Бургас, в ликвидация, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове
те на сдружението на 7.12.2010 г. в 17 ч. в Бургас,
к-с Меден рудник, Професионална техническа
гимназия, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов счетоводен отчет, баланс и
доклад за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
приемане на началния ликвидационен баланс, сче
товоден отчет и доклад за дейността към момента
на прекратяване на сдружението; 3. приемане на
окончателния ликвидационен баланс, счетоводен
отчет и доклад за дейността; 4. разпределяне на
имуществото след ликвидацията; 5. освобождаване
на Мита Христова Младенова като ликвидатор и
освобождаването є от отговорност; 6. приемане
на решение за заличаване на сдружението.
7992
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за емоционални, психо-социални изследвания и терапия“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, т. 2 от
устава на сдружението свиква редовно общо съб
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рание на 20.12.2010 г. в 17 ч. в Бургас, на адрес:
ул. Иван Шишман 30, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на управителния съвет на
сдружението за 2009 г. и освобождаването му от
отговорност; 2. избор на нов управителен съвет;
3. разни. Регистрацията ще започне в 16 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8042
32. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб Нефтохимик“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 10.12.2010 г. в 10 ч. в Бургас, бул. Демокрация
162, конферентна зала, при следния дневен ред:
1. приемане на изготвения от управителния съвет
доклад за дейността на сдружението; 2. приемане
на годишните финансови отчети на сдружението;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; 4. приемане
на бюджет на сдружението и план за развитие;
5. освобождаване председателя на управителния
съвет и избор на нов; 6. приемане на промени в
управителния и контролния съвет; 7. приемане
на промени в устава на сдружението; 8. приемане
на промени в седалището и адреса на управление
на сдружението; 9. 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.
8228
14. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
членовете на камарата на 02.12.2010 г. в 17 ч. във
ФКЦ – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджет за 2011 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
7778
43. – Управителният съвет на Българската
конфедерация по кикбокс и муай тай, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на организацията на 11.12.2010 г. в
16 ч. в хотел „Персей“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет за дейността на БККБМТ
за 2010 г.; 2. утвърждаване решенията на УС; 3.
задачи, стоящи пред организацията през 2011 г.;
4. приемане на спортен календар за 2011 г. и
определяне на домакините; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
7551
40. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Владиславово“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 13.12.2010 г. в 10 ч. в седалището и адреса на
управление: Варна, ул. Генерал Столипин 55,
ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на седалището и адреса на
фондацията; 2. вземане на решение за промяна
на устава на фондацията в частта му, отнасяща
се до седалището и адреса; 3. обсъждане на те
кущи въпроси от управлението на фондацията.
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Регистрацията на членовете на сдружението за
участие в общото събрание ще започне в 9 ч. При
липса на кворум заседанието на общото събрание
ще се проведе по реда на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
8119
20. – Управителният съвет на сдружение
„Акционери на бившата ББК Велинград“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.12.2010 г. в 14 ч. в Пенсионерски клуб, кв.
Лъджене, бул. Хан Аспарух, при следния дневен
ред: 1. даване съгласие за продажба на прите
жавания от сдружението недвижим имот във
Велинград, ул. Отец Паисий 8, и определяне на
продажната цена; 2. упълномощаване на лице,
което да представлява сдружението при прего
ворите с кандидат-купувача и да подпише пред
варителен и окончателен договор; определяне на
съществените клаузи на предварителния договор.
7892
43. – Управителният съвет на сдружение
„Организация Дром“, Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
01.12.2010 г. в 17,30 ч. във Видин, к-с Съединение,
бл. 4, партер, при следния дневен ред: 1. доклад
на УС за дейността на сдружението; 2. финан
сов отчет; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7978
29. – Управителният съвет/съвет на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно
настоятелство на ОУ „Отец Паисий – Видин“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.12.2010 г. в 16 ч. във Видин, ул. Екзарх Йо
сиф І № 53, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на нов съвет на настоятелите/управите
лен съвет; 2. избор на членове на нов контролен
съвет. 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.
8068
7. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб армрестлинг „Локомотив 96“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 01.12.2010 г. в
17,30 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“ в Горна Оряховица при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2010 г.;
2. избор на председател; 3. избор на управителен
съвет; 4. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
от 18,30 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
7894
10. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб „Килифарево 2003“, гр. Килифарево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.12.2010 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
в гр. Килифарево, ул. Марин Яламов 17А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. промяна на
седалището на сдружението; 6. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7559
10. – Управителният съвет на сдружение
„Мизия – 2004“ – гр. Мизия, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на сдружението свик
ва общо събрание на членовете на 3.12.2010 г. в
17,30 ч. в заседателната зала на Община Мизия,
ет. 1, на адрес: гр. Мизия, област Враца, ул. Геор
ги Димитров 25 – 27, при следния дневен ред: 1.
промени и допълнения в устава на сдружението;
2. избор на управителен съвет; 3. разни.
7893
7. – Управителният съвет на сдружение „СК
джудо – джуджуцу – самбо“, гр. Неделино, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с разпо
редбата на чл. 19, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 4.01.2011 г. в 10,30 ч. в актовата зала
на Община Неделино, ул. Ал. Стамболийски 104,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението от 1.01.2002 г. до 30.09.2010 г.; доклад
на контролния съвет за извършена проверка на
финансовия отчет на сдружението; проект за
решение – ОС приема доклада и финансовия
отчет за периода от 1.01.2002 г. до 30.09.2010 г.; 2.
освобождаване от отговорност на УС; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност УС за
дейността на сдружението; 3. промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението;
4. освобождаване от длъжност на председателя
и членовете на УС и председателя и членовете
на КС; проект за решение – ОС освобождава
председателя и членовете на УС, председателя
и членовете на КС; 5. избор на нов УС и негов
председател, КС и негов председател; проект за
решение – ОС избира управителен съвет (УС) и
негов председател, контролен съвет (КС) и негов
председател. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, се предоставят
безплатно на адреса на управление на сдружение
то – гр. Неделино, ул. Беломорска 9. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8069
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединение на Турски Овчарски
Породи Кучета в България“, Нова Загора, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 10.09.2010 г.
свиква общо събрание на 03.12.2010 г. в 17,30 ч. в
Нова Загора, ул. Хаджи Димитър 7, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекра
тяване дейността на сдружението и започване
на процедура по ликвидация; 2. определяне на
срок за ликвидация; 3. избиране на ликвидатор
на сдружението; 4. 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 независимо от броя на
присъстващите.
8070
Пазарджишкият окръжен съд с определение
№ 191 от 24.09.2010 г. свиква на основание чл. 26,
ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ с оглед направено искане от
повече от 1/3 от членовете на сдружението общо
събрание на членовете на сдружение „Регионална
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енергийна агенция – Пазарджик“ на 10.12.2010 г. в
10 ч. в сградата на Областна администрация – Па
зарджик, на адрес: Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф
2, при следния дневен ред: 1. промяна на състава
на общото събрание; 2. избор на нов УС на сдру
жението поради изтичане мандата на стария; 3.
освобождаване на изпълнителния директор на
сдружението поради изтекъл мандат; 4. промяна
в устава на сдружението; 5. разни.
7811
12. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на целодневна детска градина „Радост“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.12.2010 г. в 17 ч. в
Пазарджик, ул. Димитър Греков 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на училищ
ното настоятелство; 2. избор на управителен съвет.
8195
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „Автоцар – рали сервиз“,
Панагюрище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.12.2010 г. в 18 ч. на адреса
на управление на сдружението: Панагюрище,
ул. Павел Хаджисимеонов 59, при дневен ред:
вземане на решение СК „Автоцар – рали сервиз“
да стане член на СНЦ „Асоциация на спортните
клубове в град Панагюрище“. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8197
21. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Професионална гимназия
по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-избор
но събрание на 29.11.2010 г. в 18 ч. в Актовата
зала на училището, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчет за дейността на
управителния съвет на училищното настоятел
ство за 2008/2010 г.; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. подготовка за празника на училището.
8196
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Айкидо, джудо
и стрелкова дейност – Щит“, Пловдив, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 7.12.2010 г. в 13 ч. в Пловдив,
бул. Пещерско шосе 26, в залата за занимания
по айкидо, джудо и стрелба при следния дневен
ред: 1. освобождаване членовете на досегаш
ния управителен съвет; 2. избор на нов УС; 3.
избор на председател; 4. приемане промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
проведено един час по-късно с участие на яви
лите се членове.
7888
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шахматен клуб Локомотив
2000“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 28 от устава на клуба свиква общо събрание
на членовете на клуба на 11.XII.2010 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Васил Соколов 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
2008 и 2009 г.; предложение за решение – ОС
приема отчет за дейността на клуба за 2008 и
2009 г.; 2. одобряване и приемане на годишния
финансов отчет на клуба за 2008 и 2009 г.; проект
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за решение – ОС одобрява и приема годишния
финансов отчет на клуба за 2008 и 2009 г.; 3.
освобож даване от отговорност членовете на
УС и КС за дейността им през 2008 и 2009 г.;
предложение за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и КС за дейността
им през 2008 и 2009 г.; 4. разни – по предложение
на присъстващите членове на клуба в дневния ред
могат да се включат за обсъждане и решаване и
други въпроси. Поканват се членовете на клуба
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. За участие в
събранието членовете на клуба се легитимират
с документ за самоличност, а представителите
им – и с изрично писмено (нотариално заверено)
пълномощно. Материалите за общото събрание са
на разположение на членовете на клуба на адрес:
ул. Капитан Райчо 38, бл. 15, вх. А, ап. 7, Пловдив.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 28 от устава на клуба общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същите условия и дневен ред.
7735
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Медии с човешко лице“ – Пловдив, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.12.2010 г. в 11 ч. в офиса на ул. Радецки 45,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението през изтеклия
мандат, дискусия и приемане на решения; 2. из
бор на ръководни органи; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8067
10. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Настоятелство към Обединено детско заведение „Щастливо детство“, гр.
Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.12.2010 г. в 17 ч. в сградата
на детското заведение в гр. Раковски, ул. Цанко
Церковски 44, при следния дневен ред: 1. осво
бождаване членовете на съвета на настоятелите и
избор на нов съвет на настоятелите; 2. освобожда
ване на досегашния председател на сдружението;
3. избор на председател на съвета на настоятелите,
същия и председател на сдружението; 4. приемане
на устав, съдържащ всички изменения.
7821
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Русенска земеделска камара“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.12.2010 г.
в 10 ч. в клуб „Лазарета“, ул. Иларион Макари
ополски 14 – Русе, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет на фирма „Земеделие“ – ЕООД,
Русе; 2. решение за прекратяване дейността на
еднолично дружество с ограничена отговорност с
фирма „Земеделие“ – ЕООД, Русе; 3. назначаване
на ликвидатор и определяне срок на ликвидацията.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8229
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1. – Съветът на директорите на „Литера принт
инвест“ – АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
19.11.2010 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане
на изменение на устава; проект за решение – ОС
приема предложението за изменение на устава;
2. отчет на дружеството за 2008 и 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 3. приемане на счетоводния отчет и
баланс за 2008 и 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета и счетоводния баланс за 2008 и
2009 г.; 4. освобождаване на членовете на СД от
отговорност; проект за решение – ОС освобождава
членовете на СД от отговорност; 5. избор на екс
перт-счетоводител на дружеството за 2010 г.; проект
за решение – ОС назначава за одитор за проверка
и заверка на счетоводния баланс Елена Дянкова
Димова – дипломиран експерт-счетоводител; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.12.2010 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8190
20. – Управителният съвет на сдружение „Дневен център Рибата“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.12.2010 г. в
10,30 ч. на адрес: Хасково, ул. Цар Страшимир
22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението от 01.04.2010 г. до 30.11.2010 г.; 2.
избор на нов УС; 3. разни. Общото събрание ще
се състои от делегати и е законно, ако присъстват
делегати, представляващи повече от половината
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8040
55. – Управителният съвет на ОСК „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава свиква общо отчетно събрание
на 09.12.2010 г. в 17 ч. в сградата на спортна зала
„Диана“ – Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на ОСК „Тунджа“ – Ямбол, за 2010 г.;
2. финансов отчет на клуба; 3. промени в устава
на клуба; 4. приемане на нови спортни клубове
за редовни членове на ОСК „Тунджа“ – Ям
бол. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всички
материали, свързани със събранието, се намират
в седалището на ОСК „Тунджа“ – Ямбол, и са
на разположение на всички членове на клуба.
8017
32. – Управителният съвет на Сдружението за
здравно, образователно, спортно и културно подпомагане, с. Билка, община Руен, област Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
5.12.2010 г. в 10 ч. в сградата на сдржението в с.
Билка, община Руен, при следния дневен ред: 1.
отчет на ръководството за изминалия период; 2.
промени (изменения и допълнения) на устава на
сдружението; 3. промени в състава на членовете
на управителния и контролния съвет; 4. приемане
на нови членове; 5. разни. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете всеки работен ден от 11 до 12 ч. в
сградата на сдружението в с. Билка. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
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ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
7815
1. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Девилий – Болярци“,
с. Болярци, община Садово, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.12.2010 г. в 16 ч. в клуба на с. Болярци,
при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия
период – дейност, финанси; 2. прекратяване на
членство чрез одобряване на подадени молби и
изключване; 3. избор на управителен съвет, вклю
чително на председател и секретар; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
8191
27. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб – Балкан – 2009“, с. Добра поляна, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 14.01.2011 г. в 10 ч.
в с. Добра поляна, община Руен, област Бургас,
в сградата на Народното читалище при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна
във вида на целите и дейността на сдружението
от СНЦ за осъществяване на дейност в частна
полза на СНЦ за осъществяване на обществено
полезна дейност; 2. избор на колективен върховен
орган – контролен съвет; 3. приемане на нов
устав на сдружението с отразени в него промени
в дейността на сдружението, в органите му на
управление и реда за свикване на общо събрание.
8192
10. – Учредителният комитет на Сдружение за
напояване „Кравино – 2008“, с. Кравино, община
Опан, област Стара Загора, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-304 от 13.04.2010 г.
на министъра на земеделието и храните относно
откриване на процедура за учредяване на СН „Кра
вино – 2008“, с. Кравино, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура, изгражда
нето на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за
напояване, отвеждане на излишните води от земе
делските земи, изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи, рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици. Отправя
покана към всички собственици на земеделски
земи в землището на с. Кравино да присъстват
на учредителното събрание на 4.12.2010 г. в 9 ч.
в читалището на селото, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в читалището на с. Кравино. При
липса на кворум на основание чл. 15, ал. 3 ЗСН
събранието ще се проведе на 27.12.2010 г. в 9 ч.
в читалището на с. Кравино.
8131
5. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Планинец“, с. Райово, община Самоков, Софий
ска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 30.12.2010 г. в 10 ч. в
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с. Райово, ул. Самоковско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на
дейността на сдружението от частна в обществена
дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ – общото събра
ние приема предложението на управителния съвет
за промяна на дейността на сдружението от частна
в обществена дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ; 2.
изменение на устава на клуба – общото събрание
приема предложението на управителния съвет
за изменение на устава на клуба; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. изключване
на членове на сдружението; 5. освобождаване
на членове на управителния съвет на сдружени
ето – общото събрание приема предложението
на управителния съвет за освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението;
6. избиране на нови членове на управителния
съвет на сдружението – общото събрание приема
предложението на управителния съвет за изби
ране на нови членове на управителния съвет на
сдружението; 7. разни. Писмените материали са
на разположение на членовете на адреса на уп
равление на клуба – с. Райово, община Самоков,
Софийска област, ул. Самоковско шосе 1. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 14.01.2011 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8009
11. – Управителният съвет на Станско училищно настоятелство при НПУ „П. Р. Славейков“, с. Стан, община Нови пазар, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учре
дителите си на 15.12.2010 г. в 17,30 ч. на адреса
на управление: с. Стан, община Нови пазар, ул.
Скобелев 1, при следния дневен ред: избиране на
нов председател на сдружението поради смърт
на досегашния председател.
8160
20. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество Мургана“, с. Челопеч, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 и чл. 19,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете
си на 1.12.2010 г. в 17,30 ч. на адрес: с. Челопеч,
Софийска област, пл. Освобождение, залата на
НЧ „Труд и постоянство“, при следния дневен
ред: 1. отчет за извършената дейност от управи
телния съвет за периода 2005 – 2010 г.; 2. отчет
на инспектората за периода 2005 – 2010 г.; 3. ос
вобождаване на членовете на управителния съвет
(председател) и инспектората на сдружението; 4.
избор на нови членове на управителния съвет
(председател) и инспектората на сдружението; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с 1 час по-късно на също
то място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят. Поканват
се всички редовни членове на сдружението да
вземат участие в общото отчетно-изборно събра
ние лично или чрез упълномощени от тях лица.
7779
11. – „Пи Ар Си“ – АДСИЦ, София, на осно
вание § 2 ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а ЗППЦК
уведомява инвеститорите относно началото, реда
и условията за извършване на първично публично
предлагане на 146 250 обикновени, поименни, без
налични, 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 1 462 500 лв., в

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

резултата на увеличение на капитала на друже
ството, на основание чл. 21, ал. 4 от устава във
връзка с чл. 196 ТЗ и съгласно решения на съвета
на директорите от 11.05.2010 г. и от 14.07.2010 г.
за увеличение на капитала на дружеството от
11 700 000 лв. на 13 162 500 лв. и съгласно про
спект, потвърден от КФН с решение № 641-E от
01.10.2010 г. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на съобщението за
публичното предлагане в „Държавен вестник“.
Срещу всяка една акция от капитала на друже
ството, съществуваща към 7-ия ден след датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на съоб
щението за публичното предлагане, дружеството
издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК
или общо срещу 1 170 000 акции от капитала
на дружеството се издават 1 170 000 права, като
всеки осем права дават право да се запише по
1 акция от увеличението на капитала. Всички
желаещи да запишат акции от новата емисия на
дружеството следва първо да придобият права
на борсата в срока за тяхното прехвърляне чрез
инвестиционен посредник. „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, София, ул. Кракра 16, е
инвестиционният посредник, упълномощен от „Пи
Ар Си“ – АДСИЦ, да предложи емисията права
за публично търгуване на борсата. Началната
дата, от която упълномощеният инвестиционен
посредник предлага за продажба цялата емисия
права, е първият работен ден, следващ изтича
нето на 7 дни от по-късната от следните две
дати: датата на обнародване 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 запис
ване на акции. Крайният срок за прехвърляне
на правата е първият работен ден, следващ из
тичането на 14 дни, считано от началната дата
за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на
правата се извършва на неофициален пазар на
„БФБ – София“ – АД, по реда на правилника на
„БФБ – София“ – АД. Крайният срок за записване
на акции от притежателите на права е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Лицата, притежаващи акции с права,
както и всички притежатели на права, придобили
същите в срока за тяхното прехвърляне, 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 инвес
тиционния 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,
лице за контакти: Боян Икономов или при инвес
тиционните посредници, членове на „Централен
депозитар“ – АД, при които се водят клиентските
сметки на притежателите на права. Нарежданията
при упълномощения инвестиционен посредник
се подават от 10 ч. до 15 ч. всеки работен ден
през срока за записване на акции. Към нареж
данията се прилагат: оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за актуално
състояние на заявителите – юридически лица,
издадено не по-рано от един месец преди датата
на подаване на нареждането, или копие от доку
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мент за самоличност на заявителите – физически
лица; преведени и легализирани документи за
регистрация на чуждестранни юридически лица
в съответния (търговски) регистър; оригинал
на нотариално заверено изрично пълномощно
в случай на подаване на нареждане чрез пълно
мощник; копие от регистрацията по БУЛСТАТ
за заявителите юридически лица, които не са
регистрирани в търговския регистър при Аген
цията по вписванията, заверено от законния
представител. Не се допуска записване на акции
преди началния и след крайния срок за записване
на акции. Паричните суми, съответстващи на
емисионната стойност на записаните акции, се
превеждат по набирателна сметка в левове IBAN:
BG42STSA93000018872624, BIC: STSABGSF, откри
та при „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез банков превод
или в брой в клонове на „Банка ДСК“ – ЕАД,
в страната. Лицата, записали акции, следва да
заплатят пълната им емисионна стойност по го
репосочената 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 описа
ни в проспекта. Проспектът е на разположение
на инвеститорите от 10 до 16 ч. всеки работен
ден считано от датата на това обнародване на
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следните адреси: София, бул. Цариградско шосе
139, тел. (02) 9427402, факс: (02) 9427525, e-mail:
office@prcbg.com; nellydimova@prcbg.com, лице за
контакти: Нели Денчева Димова – директор за
връзки с инвеститорите, и в офиса на „Българоамериканска кредитна банка“ – АД: София, ул.
Кракра 16, лице за контакти: Боян Икономов, тел.:
(02) 9658-379; факс: (02) 944-50-10, електронен адрес:
bikonomov@bacb.bg. Проспектът е публикуван чрез
интернет на страницата на регулирания пазар
„БФБ – София“ – АД, както и на електронната
страница на дружеството: www.prcbg.com.
8156
Светозар Димитров Даскалов – ликвидатор на
Фондация „Агенция за неформално образование и
европейска информация“, Ямбол – в ликвидация
по ф. д. № 231/2004 на Ямболския окръжен съд,
на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
8073
Светозар Димитров Даскалов – ликвидатор на
Фондация „Институт за образование, социални
дейности и екология“, Ямбол – в ликвидация по
ф. д. № 1004/2005 на Ямболския окръжен съд,
на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
8074

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
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