ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 85

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 29 октомври 2010 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Кодекса на търговското корабоплаване

на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
2

 Решение във връзка с разискванията

по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин
Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани

4

Министерски съвет
 Постановление № 245 от 21 октомври 2010 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена по комбиниран
начин, приета с Постановление № 110
на Министерския съвет от 2007 г.
 Постановление № 246 от 21 октомври 2010 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници, приета с Пос
тановление № 18 на Министерския
съвет от 2009 г.

5

6

 Постановление № 247 от 21 октомври 2010 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по
заетостта, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от
2004 г.

8

 Постановление № 248 от 21 октомври 2010 г. за изменение на Устройствения правилник на областните
администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от
2000 г.

8

 Постановление № 249 от 22 октомври 2010 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане

 Постановление № 250 от 22 октомври 2010 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане
на Наредба за учебниците и учебните
помагала
 Решение № 766 от 22 октомври 2010 г.
за предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинитови среднопластични глини – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства,
от находище „Кара Михал“, разположено в землището на с. Владимировци,
община Самуил, област Разград

8

9

9

Министерство на вътрешните
работи
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско
и митническо сътрудничество
12
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за
икономическо и техническо сътрудничество
17
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Обща декларация на правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане
на нови мостови съоръжения на река
Дунав
19
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 69 от 2006 г. за изисква
нията за добрата производствена

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

практика при производство на ветери
нарномедицински продукти и активни
субстанции
20
Българска народна банка
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2006 г. за големите
експозиции на банките
28

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните
институции
30
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността
на банките
39

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Кодек
са на търговското корабоплаване, приет от
ХLI Народно събрание на 14 октомври 2010 г.
Издаден в София на 22 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55
и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм.,
бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от
1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41
от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г.,
бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62
и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г. и
бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 накрая се добавя „с
изключение на разпоредбите на глава трета,
раздел І, които се прилагат от момента на
залагането на кила“.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 думата „знамето“ се
заменя с „основния регистър“.
§ 3. Член 35 се изменя така:
„Свидетелство за регистрация
Чл. 35. На кораби, вписани в регистрови
те книги по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2, се издава
свидетелство за регистрация.“
§ 4. Член 35а се изменя така:
„Временно свидетелство за регистрация
Чл. 35а. (1) На кораби, вписани в регис
тровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3, се издава
временно свидетелство за регистрация.

(2) Документът по ал. 1 удостоверява пра
вото на кораба да плава под българско знаме
за срока на действие на договора за беърбоут
чартър, но за не повече от 5 години.“
§ 5. В чл. 38, ал. 1, т. 8 думата „морски“
се заличава.
§ 6. В чл. 39, ал. 2 думите „морска ипотека“
се заменят с „ипотека върху кораб“.
§ 7. В чл. 39а, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 39б т. 1 се отменя.
§ 9. В чл. 39в думите „морски ипотеки“ се
заменят с „ипотеки върху кораб“.
§ 10. Член 39г се отменя.
§ 11. В чл. 40 ал. 3 се отменя.
§ 12. В чл. 40б, ал. 2 се създава изречение
второ: „При прехвърляне правото на собстве
ност върху кораб в строеж, който вече е вписан
в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 4, по
заявление на новия собственик корабът може
да продължи да бъде вписан по същата пар
тида до окончателното му завършване, като
в този случай не се прилага чл. 28.“
§ 13. В чл. 46, ал. 1 думите „или право
на оперативно управление“ и „морска“ се
заличават.
§ 14. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „морска“ се заличава.
2. В ал. 3 думите „правото на плаване под
българско знаме“ се заменят с „регистрация“.
§ 15. Създава се чл. 47а:
„Ипотека върху кораб
Чл. 47а. (1) За обезпечаване на едно вземане
може да се учреди ипотека върху вписан в
регистровите книги кораб.
(2) Ипотеката върху кораб може да се уч
реди за свое или за чуждо задължение.“
§ 16. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Морската ипотека“ се
заменят с „Ипотеката върху кораб или кораб
в строеж“.
2. В ал. 2 думите „лихвите само за една
година от датата на вписването“ се заменят
с „всички вземания, определени в договора
за ипотека“.
§ 17. Член 49 се изменя така:
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„Обект на ипотека върху кораб
Чл. 49. (1) Ипотека може да се учреди
върху цял кораб. Тя се простира и върху
обезщетението по застраховката на кораба, но
не обхваща товара, превозната цена и наема.
(2) Ипотеката върху кораб обхваща наймалко неговия корпус, машини, механизми
и оборудване.“
§ 18. В чл. 50, ал. 4 след думите „ипотеки
рания кораб“ се поставя запетая и се добавя
„както и конструктивна промяна на кораба“.
§ 19. Създава се чл. 50а:
„Задължения на ипотекарния длъжник
Чл. 50а. Ипотекарният длъжник за вре
мето на действие на ипотека е длъжен да
поддържа класа на кораба, когато има такъв,
валидността на корабните документи, както и
да застрахова кораба срещу морски рискове.“
§ 20. Създава се чл. 50б:
„Права на ипотекарния кредитор
Чл. 50б. (1) При неизпълнение на задълже
нията на ипотекарния длъжник кредиторът
може да продаде ипотекирания кораб, а когато
това е уговорено в договора за ипотека – да
отдаде кораба под наем, да възложи управле
нието му на мениджър или да извърши всяко
друго действие, предвидено в този договор.
(2) В случай че ипотекарният длъжник
създаде пречки за изпълнение на някое от
действията по ал. 1, ипотекарният кредитор
упражнява правата си по реда на Гражданския
процесуален кодекс. С приходите от упражне
ните права се погасява обезпеченото вземане
след приспадане на съответните разходи.
(3) Ипотекарният кредитор отговаря за
причинените вреди, ако упражни неоснова
телно някое от правата си по ал. 1.“
§ 21. Създава се чл. 50в:
„Принудително удовлетворяване от цената
на кораба
Чл. 50в. (1) Кредитор, чието вземане е обез
печено с ипотека, има право да се удовлетвори
предпочтително от цената на ипотекирания
кораб, в чиято и собственост да се намира той.
(2) Правото на предпочтително удовлет
ворение се простира и върху доходите от
кораба от деня, в който при принудителното
изпълнение собственикът дължи сметка за тях
съгласно Гражданския процесуален кодекс.
(3) Ако вземането е за определена парична
сума или ако за него е уговорена парична
неустойка, кредиторът може въз основа на
договора за ипотеката да поиска издаване на
заповед за незабавно изпълнение по реда на
чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 22. В чл. 51, ал. 1, буква „б“ думите
„знамето на кораба“ се заменят с „основния
регистър“.
§ 23. В чл. 53, ал. 2 думите „морските ипо
теки“ се заменят с „ипотеките върху кораб“.
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§ 24. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Свидетелство
за регистрация и временно свидетелство за
регистрация“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Свидетелството за регистрация удос
товерява правото за плаване на корабите под
българско знаме и правото на собственост.“
3. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „акта
за националност“ се заменят със „свидетел
ството за регистрация“.
4. В ал. 3 думите „временния акт за наци
оналност“ се заменят с „временното свиде
телство за регистрация“.
§ 25. Член 84а се отменя.
§ 26. Член 85 се изменя така:
„Издаване на свидетелството за регистрация
Чл. 85. Свидетелството за регистрация и
временното свидетелство за регистрация се
издават от изпълнителния директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ или
от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 27. Член 88 се изменя така:
„Комплектоване на екипажа
Чл. 88. (1) Корабният екипаж на търговски
кораби се комплектова от квалифицирани
морски лица. Не по-малко от 25 на сто от
длъжностите на управленско и оперативно
ниво и не по-малко от 25 на сто от длъж
ностите на изпълнителско ниво са български
граждани.
(2) Корабният екипаж на морски търговски
кораби може да се комплектова от лица, които
притежават свидетелства за правоспособност,
издадени в съответствие с Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
съставена в Лондон на 7 юли 1978 г. (обн., ДВ,
бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86 и 91 от 2009 г.),
както е изменена (STCW, as amended), от Ре
публика България, от друга държава – членка
на Европейския съюз, или от трета държава,
която е призната по реда на вторичното право
на Европейския съюз. Корабният екипаж на
търговските кораби, които плават по вътреш
ните водни пътища на Европа, се комплектова
от лица, които притежават свидетелства за
правоспособност, издадени в съответствие с
Препоръките за подготовка на водачите на
кораби и снабдяването им със свидетелства за
правоспособност за международното корабо
плаване на Комитета за вътрешен транспорт
на Икономическата комисия за Европа на
ООН и Дунавската комисия.
(3) Корабопритежателят назначава кораб
ния екипаж без дискриминация, основана
на нац иона лна п рина д леж ност, религ и я,
заплащане и други условия на труд, но вла
деещ определения от него общоразбираем на
кораба език.
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(4) Капитанът и главният механик на ко
раба задължително са български граждани
или граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
(5) Екипажът на плавателните съдове за
спорт, туризъм и развлечения и такива, неиз
вършващи стопанска дейност, се комплектова
от правоспособни морски лица – български
и/или чуждестранни граждани.
(6) Когато поради извънредни обстоятелства
корабопритежателят не може да изпълни из
искването по ал. 1, той може след разрешение
от Изпълнителна агенция „Морска админи
страция“ да наеме квалифицирани морски
лица, граждани на други държави – членки
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, а при невъзможност – граждани
на трети държави. Разрешението се дава до
първото пристанище за смяна на екипажа,
което е заявено предварително от корабопри
тежателя, но във всеки случай за срок не
по-дълъг от три месеца.“
§ 28. В чл. 188, ал. 3 думите „или новият
притежател на правото“ и думите „оперативно
управление върху“ се заличават.
§ 29. В чл. 377 се правят следните измене
ния и допълнения.
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Капитан на кораб, който не изпрати
уведомление, че корабът подлежи на задъл
жителна разширена проверка, се наказва с
глоба от 2500 до 5000 лв.
(3) Капитан на кораб, който не изпрати
информация за вида и обема на отпадъци
те – резултат от корабоплавателна дейност,
намиращи се на борда на кораба, се наказва
с глоба от 1000 до 2000 лв.“
§ 30. В чл. 383 се създава ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“
оправомощава длъжностните лица, които
могат да налагат глоба с фиш.“
§ 31. В § 1a от допълнителните разпоредби
се създава т. 35:
„35. „Маловажен случай“ е налице, когато
за кораби, които не извършват международно
плаване:
а) издадените от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ корабни документи
не се намират на борда на кораба;
б) по време на плаване не се намира на
борда на кораба валиден документ за право
способност на член на екипажа, когато такъв
се изисква;
в) не е маркирано аварийно-спасителното
оборудване на кораба;
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г) маркировката и надписите по корпуса
на кораба са нечетливи или липсват;
д) липсва екипажен списък, когато такъв
се изисква;
е) корабните дневници са водени непълно
или некоректно.“
Заключителни разпоредби
§ 32. Навсякъде в кодекса думите „минис
търа на транспорта“ и „министърът на транс
порта“ се заменят съответно с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“,
а думите „Министерството на транспорта“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 33. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.
и бр. 49 и 59 от 2010 г.) в чл. 70, ал. 3 накрая
се поставя запетая и се добавя „както и за
морските лица, посочени в чл. 88 от Кодекса
на търговското корабоплаване“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 14 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8365
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във връзка с разискванията по питането на
народните представители Тунчер Кърджалиев
и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи
Цветан Цветанов относно зачестили прояви на
полицейско насилие над български граждани
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на минист ъра на вът решните
работи, след приключване на съответните
дисциплинарни и прокурорски проверки във
връзка със сигнали за полицейско насилие,
писмено да информира Народното събрание за
резултатите от тях, както и за взетите мерки
от страна на министерството.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 22 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8557
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, приета с Постановление № 110
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 10 и 93 от
2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производителите на елект рическа
енергия по комбиниран начин, независимо
дали подлежат на лицензиране по Закона
за енергетиката, са длъжни да подадат в
комисията писмено заявление за издаване
на сертификат за произход в срок до един
месец след изтичане на периода, за който се
иска издаване на сертификат за произход, по
образец съгласно приложение № 1.“
2. В ал. 3 се създава т. 6а:
„6а. копие от всички фактури, издадени при
закупуването на природен газ през периода;“.
§ 2. В чл. 5 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Заявление, подадено след изтичането на
срока по чл. 4, ал. 1, се оставя без разглеждане
и преписката се прекратява с резолюция на
председателя на комисията.
(5) Заявителят се уведомява писмено за
прекратяването на производството по ал. 3 и 4.“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Вх. № ............/....... г.
ДО
ДЪРЖ АВНАТА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИК АТ ЗА ПРОИЗ
ХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗ
ВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН
От .................................................................................
........................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото
лице или фирма на юридическото лице или едно
личния търговец съгласно търговската регистрация)
........................................................................................
........................................................................................
(постоянен адрес на физическото лице, съответно
седалище и адрес на управление на юридическото
лице или едноличния търговец)

ВЕСТНИК
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.......................................................................................
(пълен и точен адрес за кореспонденция)
документ за самоличност на физическото лице:
..................................................... № ...........................,
издаден на .......................................... от ......................,
код по БУЛСТАТ/ЕИК .............................................,
IBAN................................., BIC код ..........................
при ..................... телефон:............. факс: ...............,
e-mail .............................................................................,
представлявано от .....................................................
.......................................................................................,
(трите имена)
документ за самоличност: ...................... № ................,
издаден на ........................от .....................................
на длъжност ...............................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
1. Моля на основание чл. 8 от Наредбата за
издаване на сертификати за произход на елек
трическа енергия, произведена по комбиниран
начин, да ми бъде издаден сертификат за произход
като производител на електрическа енергия по
комбиниран начин.
2. Местонахождение и наименование на про
изводствената централа: ..........................................
........................................................................................
3. Количество електрическа енергия, произве
дена по комбиниран начин: ....................................
........................................................................................
4. Период, през който е произведена елек
трическата енергия: .................................................
........................................................................................
5. Подробен опис на приложените към заяв
лението документи: ..................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Долуподписаният ................................................
декларирам, че предоставената информация е
вярна и точна, като за същото количество не е
издаван друг сертификат за произход. Известно
ми е, че за неверни данни нося отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се да представя всички докумен
ти, които ДКЕВР ми поиска допълнително за
издаване на сертификата за произход и вписването
му в регистъра на сертификатите за произход, в
съответствие с изискванията на закона. Задъл
жавам се да уведомявам ДКЕВР в срок 7 дни
от настъпването на промяна в декларираните
данни и обстоятелства.
Дата ______________Подпис __________________ (печат)
Заявлението се попълва на компютър, пишеща
машина или четливо на ръка. Представените в
ДКЕВР документи следва да бъдат в два екзем
пляра и заверени от лицето с представителна
власт, подписало заявлението.
В случаите, когато производителят експлоа
тира повече от една производствена централа,
той подава отделни заявления за всяка от тях.
Към заявлението се прилагат:
1. описание на производствената централа и
технологията на производство;
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2. информация за датата на въвеждане в екс
плоатация на производствената мощност;
3. информация (схеми) за местонахождението
на уредите за търговско измерване и на регис
триращите контролни уреди;
4. данни за произведеното количество елек
трическа енергия от отделните съоръжения в
производствената централа;
5. данни, използвани за определяне на коли
чеството електрическа енергия, произведена по
комбиниран начин, и резултатите от оценката на
ефективността на инсталациите за комбинирано
производство, определени по реда на наредбата
по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката;
6. копие от всички фактури, издадени при про
дажбата на електрическа енергия през периода;
7. копие от всички фактури, издадени при
закупуването на природен газ през периода;
8. документ за платена такса;
9. друга допълнителна информация, свърза
на с процеса на производство, по преценка на
заявителя.
Данните по т. 1, 2 и 3 се подават само при
подаване на заявление за издаване на сертификат
за произход за първи път или в 7-дневен срок
след настъпване на промяна в обстоятелствата.
Данните по т. 4 и 5 се прилагат в обема и фор
мата съгласно утвърден от комисията образец.“

Преходна разпоредба
§ 4. Производителите на електрическа
енергия по комбиниран начин, независимо
дали подлежат на лицензиране по Закона за
енергетиката, могат да подават в комисията
писмено заявление за издаване на сертифи
кат за произход за календарната 2009 г. в
срок до един месец от влизането в сила на
постановлението.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8510

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

изход в срок до един месец след изтичане
на периода, за който се иска издаване на
сертификат за произход, по образец съгласно
приложение № 1.“
§ 2. В чл. 5 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Заявление, подадено след изтичането на
срока по чл. 4, ал. 1, се оставя без разглеждане
и преписката се прекратява с резолюция на
председателя на комисията.
(5) Заявителят се уведомява писмено за
прекратяването на производството по ал. 3 и 4.“
§ 3. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Един сертификат се издава за количе
ството електрическа енергия, произведена от
ВЕИ, в рамките на една календарна година
за производители с мощност до 1 MW вклю
чително и в рамките на едно полугодие за
производители с мощност над 1 MW.“
§ 4. Приложение №1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Вх. № ............/....... г.
ДО
ДЪРЖ АВНАТА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗ
ХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗ
ВЕДЕНА ОТ ВЕИ
От ...............................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на физическото
лице или фирма на юридическото лице или едно
личния търговец съгласно търговската регистрация)

.....................................................................................,
(постоянен адрес на физическото лице, съответно
седалище и адрес на управление на юридическото
лице или едноличния търговец)

.....................................................................................,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за издаване на сертификати за произход
на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници, приета с
Постановление № 18 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Производителите на елект рическа
енергия от ВЕИ, независимо дали подлежат
на лицензиране по Закона за енергетиката,
са длъжни да подадат в комисията писмено
заявление за издаване на сертификат за про

(пълен и точен адрес за кореспонденция)

документ за самоличност на физическото лице:
............................................ № .................................,
издаден на ..................................... от ............................,
код по БУЛСТАТ/ЕИК ..............................................,
IBAN..............................., BIC код ..........................
при .................., телефон:..............., факс: .................,
e-mail ........................................................................,
представлявано от ...................................................
....................................................................................
(трите имена)

документ за самоличност: № .....................................,
издаден на ........................... от ...................................,
на длъжност .................................................................
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Долуподписаният ........................................................

1. Моля на основание чл. 4, ал. 1 от Наред
бата за издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от възобно
вяеми енергийни източници, да ми бъде издаден
сертификат за произход като производител на
електрическа енергия от:

декларирам, че предоставената информация е вярна
и точна, като за същото количество не е издаван
друг сертификат за произход. Известно ми е, че
за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

......................................................................................
(посочва се дали е от възобновяеми енергийни
източници)

2. Местонахождение и наименование на про
изводствената централа:
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
3. Количество електрическа енергия, произве
дена от ВЕИ:
.....................................................................................
.....................................................................................
4. Период, през който е произведена електри
ческата енергия:
.....................................................................................
(периодът следва да бъде: за производители от ВЕИ
с мощност до 1 MW – в рамките на една календарна
година, за производители от ВЕИ с мощност над
1 MW – в рамките на едно полугодие).

5. Енергиен източник:
......................................................................................
6. Описание на производствената централа и
технология на производство:
....................................................................................
....................................................................................
7. Обща инсталирана мощност на производ
ствената централа:
......................................................................................
8. Мощност на съоръженията за производство
на електрическа енергия от ВЕИ:
...................................................................................
...................................................................................
9. Дата на въвеждане в експлоатация на про
изводствената мощност:
.....................................................................................
10. Номер на лицензията за производство на
електрическа енергия (при наличие на такава):
......................................................................................
11. Подробен опис на приложените към заяв
лението документи:
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

Задължавам се да представя всички документи,
които ДКЕВР ми поиска допълнително за изда
ване на сертификата за произход и вписването
му в регистъра на сертификатите за произход, в
съответствие с изискванията на закона. Задължа
вам се да уведомявам ДКЕВР в срок 7 дни от
настъпването на промяна в декларираните данни
и обстоятелства.
Дата .................

Подпис ..............

(печат)

Заявлението се попълва на компютър, пишеща
машина или четливо на ръка. Представените в
ДКЕВР документи следва да са в два екземпляра
и заверени от лицето с представителна власт,
подписало заявлението.
В случаите, когато производителят притежава
повече от една производствена централа, той по
дава отделни заявления за всяка от тях.
Данните по т. 2, 3 и 10 на заявлението се
представят само при първо подаване на заявле
ние за издаване на сертификат за произход или
в 7-дневен срок след настъпване на промени в
обстоятелствата.
Към всяко заявление се прилагат:
1. данни за произведеното количество елек
трическа енергия от отделните съоръжения в
производствената централа;
2. данни, които удостоверяват количеството
електрическа енергия, произведена при използване
на ВЕИ (при производство в централа, ползваща
различни енергийни източници);
3. копие от фактурите, с които съответното
количество електрическа енергия е продадено;
4. документ за платена такса.
Данните по т. 1 и 2 се прилагат в обема и
формата съгласно утвърден от комисията образец.“

Преходна разпоредба
§ 5. Производителите на електрическа
енергия от ВЕИ, независимо дали подлежат
на лицензиране по Закона за енергетиката,
могат да подават в комисията писмено заявле
ние за издаване на сертификат за произход за
календарната 2009 г. и за първото полугодие
на 2010 г. в срок до един месец от влизането
в сила на постановлението.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8511
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.; Реше
ние № 12 283 на Върховния административен
съд от 2006 г. – бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 86 и 101 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г.
и бр. 2, 34 и 74 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Главна дирекция „Европейски
фондове и международни проекти“ числото
„85“ се заменя с „95“.
2. На ред „дирекции „Бюро по труда“ чис
лото „1875“ се заменя с „1865“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22,
78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.,
бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г.
и бр. 5 от 2010 г.)

ВЕСТНИК
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дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
15
Обща численост на персонала в областната
31“.
администрация

§ 2. Приложение № 16 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Пловдив и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
15
дирекция „Административно-правно обслужва
не, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
15
Специализирана администрация
33
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
33
Обща численост на персонала в областната 54“.
администрация

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложение № 14 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 8, ал. 2

за изменение и допълнение на Постановление
№ 183 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Наредба за изискванията за
третиране на излезли от употреба гуми (ДВ,
бр. 69 от 2010 г.)

Численост на персонала на Областната админи
страция на област Перник и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация
10
дирекция „Административно-правно обслужва
не, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор и финансов контрольор
10
Специализирана администрация
15

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В заключителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „Заключителна разпоредба“ се
заменят със „Заключителни разпоредби“.
2. Досегашният параграф единствен става
§ 1.
3. Създава се § 2:
„§ 2. Параграф 1, т. 2 влиза в сила от
1 януари 2011 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Министърът на околната среда и водите
определя със заповед реда за възстановяване
на продуктова такса за гуми, заплатена след
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влизането в сила на Постановление № 183 на
Министерския съвет от 2010 г. над дължимия
размер.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
7 септември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 104 на Министерския съвет от 2003 г. за
приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 76 от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.;
попр., бр. 37 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от
2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г.
и бр. 5 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 1 думите „или от подготви
телен клас“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 5, т. 1 думите „/подготви
телен клас“ се заличават.
§ 3. В § 1, т. 1 от допълнителните разпо
редби думите „или от подготвителен клас“
се заличават.
§ 4. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на образованието и науката“,
„Министърът на образованието и науката“
и „министъра на образованието и науката“
се заменят съответно с „Министерството на
образованието, младежта и науката“, „Минис
търът на образованието, младежта и науката“
и „министъра на образованието, младежта и
науката“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Министърът на финансите да пре
достави от централния бюджет за 2010 г. до
пълнителни средства в размер до 1900 хил. лв.
по бюджетите на първостепенните разпоре
дители с бюджетни кредити, финансиращи
съответните детски градини и училища, за
осигуряване на учебните помагала за преду
чилищната подготовка на децата, навършили
5-годишна възраст през 2010 г.
(2) Министърът на финансите по предло
жение на министъра на образованието, мла
дежта и науката да извърши налагащите се
промени по бюджетите на първостепенните
разпоредители за 2010 г.
(3) Министърът на образованието, младе
жта и науката прави предложението по ал. 2
въз основа на данните от информационната
система на Министерството на образованието,
младежта и науката „АдминМ“ за броя на
5-годишните деца за учебната 2010 – 2011 г.
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(4) Първостепенните разпоредители с бю
джетни кредити разпределят допълнителните
средства по ал. 1 между детските градини и
училища въз основа на данните от инфор
мационната система на Министерството на
образованието, младежта и науката „АдминМ“.
(5) Разликата между средствата, разпре
делени по ал. 4, и разходваните средства за
съответната детска градина или училище
може да се използва само за допълнително
закупуване на учебни помагала и/или посо
бия за нуждите на същата детска градина
или училище.
§ 6. Срокът за заявките по чл. 5, ал. 1 и
срокът за предоставяне на информацията по
чл. 5, ал. 2 от Постановление № 104 на Ми
нистерския съвет от 2003 г. за приемане на
Наредба за учебниците и учебните помагала
за учебните помагала по § 5, ал. 1 е не покъсно от два месеца от влизането в сила на
постановлението.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8531

РЕШЕНИЕ № 766
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинитови среднопластични глини – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, от находище „Кара Михал“, разположено в землището на с. Владимировци,
община Самуил, област Разград
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богат
ства – неметални полезни изкопаеми – индус
триални минерали – кварц-каолинитови сред
нопластични глини, представляващи изклю
чителна държавна собственост, от находище
„Кара Михал“, разположено в землището на
с. Владимировци, община Самуил, област
Разград, който се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
Площта, покриваща находището, е с размер
12 684 кв. м и е индивидуализирана с коор
динатите на точки от № 1 до № 10 на кон
тура на запасите и ресурсите в координатна
система „1970 г.“.
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2. Определя концесионна площ с размер
27 192 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Кара Михал“ и необходимите
площи за осъществяване на дейността по кон
цесията с размер 14 508 кв. м. Концесионната
площ е индивидуализирана с координатите на
точки от № 11 до № 17 в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя пряко за концесионер „Веде
на“ – ООД, Разград – титуляр на Удостовере
ние за търговско откритие № 0169 от 11 януари
2005 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
5. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
5.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
да започне след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС), с което се одобрява осъщест
вяването, или на решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение,
оценка за съвместимост съгласно чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие по
реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на защите
ните зони, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2007 г., и след утвър
ждаване от министъра на околната среда и
водите на план за управление на отпадъците.
5.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
правата върху земите от държавния горски
фонд и земеделските земи, културни и исто
рически паметници, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
5.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.4. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
с министъра на околната среда и водите на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка.
5.5. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и техно
логични стандарти.
5.6. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
5.7. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
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5.8. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от
находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства;
6.1.3. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, полу
чени в резултат на дейностите по концесията;
6.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.5. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и с
министъра на околната среда и водите.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на спора
зумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначе
нието на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
6.2.1.2. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.3. разработва находището добросъвест
но, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност
за бъдещото разработване на находището;
6.2.1.4. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.5. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 37 870 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетент
ните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
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6.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за нацио
налната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, околната среда, защитените
със закон територии, обекти, растителни и
животински видове, културни ценности;
6.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнение
то на всички или на част от дейностите по
концесията, както и да приеме и да търпи
трети лица да добиват подземни богатства
от предоставения обект;
6.2.7. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията;
6.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.8.1. тримесечни отчети за действително
добитите и продадените количества кварц-ка
олинитови среднопластични глини и средно
претеглената им продажна цена по оперативни
данни за съответния период до 15 дни след
изтичането на съответното тримесечие;
6.2.8.2. окончателен годишен от чет за
действително добитите и продадените коли
чества кварц-каолинитови среднопластични
глини и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период до 15 януари на
следващата година;
6.2.8.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработ
ка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и ре
култивация на засегнатите земи;
6.2.9. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.10. да извърши ликвидация или консер
вация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при усло
вия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.11. да застрахова дейността по добива
от обекта на концесията срещу рискове от
влошаване на минно-геоложките, технолож
ките и икономическите характеристики на
находището, настъпили вследствие на природ
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ни бедствия и аварии, водещи до обективна
невъзможност за изпълнение на съгласуваните
работни проекти;
6.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
6.3.4. да прекрати едностранно концеси
онния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора, както и при
нарушаване на условията по концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на конце
сията датата на влизане в сила на решение
по оценка на ОВОС, с което се одобрява
осъществяването, или на решение да не се
извършва ОВОС на инвестиционното предло
жение. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесион
ния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция от банка, одобрена от кон
цедента, която да гарантира изпълнението на
задълженията на концесионера по сключения
договор:
8.1.1. за първата година концесионерът пред
ставя гаранция в размер 2000 лв. в двумесечен
срок от сключването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от размера на
концесионното плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, усло
вията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, както следва:
9.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на база неконтролирани сдел
ки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
9.2. Стойността на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство е не
по-ниска от 0,50 лв./т и се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на не
метални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
от 2005 г.
9.3. Минималният размер на годишното
концесионно плащане не може да бъде понисък от 750 лв., определен на база 30 на сто
от средногодишния добив, който е 5000 т, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.2.
9.4. Годишното парично концесионно пла
щане се внася от концесионера на 4 вноски
4 пъти годишно до 15 дни след изтичане на
съответното тримесечие по сметка, посочена
от концедента. Начинът на изчисляване и
сроковете за заплащане се определят в кон
цесионния договор.
10. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 6 месеца след
сключване на концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
ликвидация и/или консервация на миннодо
бивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства.
12. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Самуил
сума, представляваща 30 на сто от дължи
мото концесионно плащане за съответния
период. Сумите се внасят при условията и в
сроковете на т. 9.4.
13. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.1 и минималното концесионно пла
щане по т. 9.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
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14. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Ведена“ – ООД, Раз
град, в едномесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на конце
дента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Кара Михал“. Координатна
система „1970 г.“
№

X (m)

Y (m)

Н (m)

11.

4728591.9

9553177.3

319.1

12.

4728617.3

9553249.1

326.5

13.

4728601.1

9553295.8

328.7

14.

4728447.5

9553350.7

319.1

15.

4728399.9

9553334.8

314.1

16.

4728432.5

9553239.0

313.2

17.

4728522.6

9553144.4

314.5

8533

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Македония
за изграждане и функциониране на съвместен
контактен център за полицейско и митническо
сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 408 от 29 май 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 14 октом
ври 2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Македония,
наричани по-нататък в това споразумение
„договарящи страни“,
от чи тайк и изиск вани я та за заси лен и
ефективен граничен контрол и подготовката
на Република Македония за присъединяване
към ЕС,
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отчитайки целите, свързани със статута на
Република Македония като страна – кандидат
за член на Европейския съюз,
целейки постигане на критериите за под
държане и развитие на ЕС като зона на сво
бода, сигурност и правосъдие в светлината
на бъдещото присъединяване на Република
Македония към Европейския съюз,
стремейки се към укрепване на гранич
ния контрол, борба с нелегалната миграция,
незаконния трафик на наркотични вещества,
организираната престъпност, тероризма и
други тежки престъпления,
с цел да осигурят засилено митническо
сътрудничество,
стремейки се към установяване на обща
рамка и стандарти по горните въпроси, изгра
дена в съответствие с изискванията и нормите
на Европейския съюз,
желаейки да постигнат развитие и ин
ституционално укрепване за прилагане на
усъвършенствана рамка от общи правила в
областта на граничната сигурност,
с цел прилагане на координирано управле
ние и контрол на общата граница,
с цел подготовка за пълно прилагане на
Шенгенското законодателство,
имайки предвид Конвенцията за полицей
ско сътрудничество в Югоизточна Европа,
подписана на 5 май 2006 г. във Виена,
от читайк и действащите споразу мени я,
сключени между Република България и Ре
публика Македония в областта на сътрудни
чеството по гранични въпроси и полицейското
сътрудничество,
водени от желанието да подобрят своето
сътрудничество с оглед установяване на поефективна обща сигурност по своята граница,
убедени, че засиленото сътрудничество
меж ду договарящите страни е от голямо
значение,
водени от желанието да подобрят инфор
мационния обмен между компетентните си
служби,
вземайки предвид разпоредбите на Кон
венцията за прилагане на Споразумението
от Шенген, подписана на 19 юни 1990 г., и
текстовете за нейното прилагане и с оглед
подобряване и задълбочаване на сътрудни
чеството между полицейските и митническите
органи двете държави,
решени да се справят с нелегалната миг
рация и трансграничната престъпност и да
установят сигурност и обществен ред чрез
предотвратяване заплахите и главно чрез
провеждане на ефективна борба с престъпност
та, особено в областта на престъпленията,
свързани с наркотични вещества, нелегалните
престъпни миграционни мрежи и трафика на
откраднати моторни превозни средства,
се договориха за следното:
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Раздел I
Общи положения
Член 1
(1) Договарящите страни създават Съв
местен контактен център (наричан по-ната
тък „центъра“) за обмен на информация и
координация на дейностите за нуждите на
своите компетентни органи по чл. 3 от спо
разумението.
(2) Съобразно разпоредбите на своето наци
онално законодателство компетентните органи
на договарящите страни си взаимодействат
при противодействието на трансграничната
престъпност, както и при осигуряване на
наблюдението и контрола по границата на
договарящите страни. Компетентните органи
на договарящите страни осъществяват сътруд
ничество, взаимен и постоянен обмен на ин
формация относно престъпления и нарушения
на митническото, акцизното, миграционното
и граничното законодателство, извършени по
границата на договарящите страни, както се
предвижда в чл. 4 от това споразумение.
Член 2
(1) Центърът е разположен на територията
на Република България на ГКПП „Гюешево“.
(2) В центъра работят служители на компе
тентните национални органи на договарящите
страни, които в реално време и непосредствено
извършват анализ и обменят информация,
касаеща нарушения и престъпления, извър
шени по границата на договарящите страни,
съгласно чл. 4 от това споразумение.
(3) Центърът се ръководи от координа
тори – по един от всяка договаряща страна,
определен от нейните компетентни органи.
Организацията на работа и взаимодействи
ето между служителите на компетентните
национални органи на договарящите страни
се регулира с Правила за работа, приети от
Съвместната комисия по чл. 15 от това спо
разумение.
Член 3
Компетентни органи за приложение на
това споразумение са:
1. За Република България:
– Главна дирекция „Гранична полиция“
на Министерството на вътрешните работи;
– Главна дирекция „Криминална полиция“
на Министерството на вътрешните работи;
– Главна дирекция „Охранителна полиция“
на Министерството на вътрешните работи;
– Дирекция „Миграция“ при Главна ди
рекция „Охранителна полиция“ на Минис
терството на вътрешните работи;
– Агенция „Митници“ към Министерството
на финансите.
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2. За Република Македония:
– Сектор за гранични въпроси и миграция,
Бюро за обществена сигурност на Министер
ството на вътрешните работи;
– Сектор „Полиция“, Бюро за обществена
сигурност на Министерството на вътрешните
работи;
– Отдел за организирана престъпност към
Централните полицейски служби, Бюро за
обществена сигурност на Министерството на
вътрешните работи;
– Министерство на финансите – Митни
ческо управление.
Раздел IІ
Форми и методи на сътрудничество
Член 4
(1) В съответствие с националното си
законодателство компетентните органи на
договарящите страни, посочени в чл. 3 от
споразумението, си обменят информация чрез
центъра относно:
а) нелегална миграция и трафик на хора,
както и незаконните дейности, свързани с тях;
б) престъпления и нарушения, свързани
с подправяне на документи за пътуване и
документи за самоличност;
в) престъпления и нарушения, свързани с
незаконен трафик на упойващи и психотропни
вещества, химически прекурсори, както и на
огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни
вещества, изделия и технологии с двойна
употреба, биологични и химически оръжия,
отровни, ядрени и радиоактивни вещества;
г) контрабанда на цигари, продукти, про
изведени в нарушение на правата на интелек
туална собственост, и подправени продукти,
произведения на изкуството, защитени видове
и всякакви други престъпления и нарушения
на митническите и акцизните разпоредби;
д) престъпления и нарушения, свързани с
моторни превозни средства;
е) нарушения на националните миграци
онни разпоредби.
(2) В съответствие с националното си
законодателство компетентните органи на
договарящите страни, посочени в чл. 3 от
споразумението, координират чрез центъра
изпълнението на следните задачи:
а) обмен на информация, свързана с опера
тивно-издирвателни дейности по наблюдение и
контрол на границата на договарящите страни;
б) обмен на информация, свързана с опе
ративно-издирвателни дейности по разкри
ване и предотвратяване на трансгранични
престъпления;
в) обмен на информация, свързана с пре
даване и приемане на лица по реда на Спо
годбата между правителството на Република
България и правителството на Република
Македония относно обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица, подписана в
София на 4 юни 2001 г.;
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г) изготвяне на общ анализ на риска.
(3) Служителите в центъра не могат да
участват пряко в провеждането на опера
тивни мероприятия или в извършването на
граничен контрол на територията на другата
договаряща страна.
Член 5
Всяка от договарящите страни може вре
менно, изцяло или частично да откаже съ
действие, ако прецени, че ще се застраши
националната є сигурност или други важни
обществени интереси или ако това проти
воречи на националното є законодателство.
Другата договаряща страна се уведомява сво
евременно в писмена форма, като се посочват
мотивите, които обуславят отказа.
Член 6
(1) Обменът на информация между компе
тентните национални органи на договарящите
страни се извършва чрез Центъра по стан
дарти и правила, установени от Съвместната
комисия, както се предвижда в чл. 15 от това
споразумение.
(2) Запитването и отговорът трябва да
бъдат в писмена форма съгласно утвърдени
от Съвместната комисия формуляри.
(3) Устно запитване се допуска в спешни
слу чаи, като запитването и отговорът се
отразяват накратко в специален дневник и
се потвърждават писмено до 24 часа от по
лучаването.
(4) Договарящата страна, която отправя
запитването, посочва за какви цели е необ
ходима информацията и дали същата ще се
използва от други компетентни органи.
(5) Всички запитвания и отговори задъл
жително се регистрират от служителите на
центъра. Начинът на работа и съхранение на
документите в центъра се извършва в съответ
ствие с действащите национални разпоредби,
относими към съответните служби.
Член 7
Кореспонденцията при взаимодействието
се осъществява на официалните езици на
двете държави – български език съгласно
Конституцията на Република България и
македонски език съгласно Конституцията на
Република Македония.
Раздел III
Структура и организация на центъра
Член 8
Центърът няма статут на самостоятелно
структурно звено на службите на двете страни
и няма ръководни функции.
Член 9
Служителите на центъра изпълняват своите
задължения в рамките на своите компетенции
и съгласно националното законодателство на
договарящата страна, която представляват,

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

като се съобразяват със законодателството
на договарящата страна, на чиято територия
е изграден центърът.
Член 10
(1) Работното време на центъра се определя
от Съвместната комисия по чл. 15 от това
споразумение.
(2) Договарящата страна, на чиято терито
рия се намира центърът, предприема всички
необходими организационни мерки за сигур
ността на центъра.
Член 11
(1) Всяка от договарящите страни осигу
рява необходимото телекомуникационно и
друго техническо оборудване (телефони, факс
машини, компютри и други) за нуждите на
своите служители.
(2) Обзавеж дането на помещенията на
центъра с необходимото офис оборудване се
осигурява от договарящата страна – домакин.
(3) Разходите по използването на центъра
се поемат поравно от Договарящите страни.
Всяка договаряща страна поема за своя сметка
разходите за собствения персонал и материали.
Раздел IV
Статут на служителите
Член 12
(1) Служителите, назначени да работят в
центъра, носят униформено облекло и отличи
телни знаци на своята служба. Служителите
са длъжни да носят нагръден знак с имената
им, удостоверяващ принадлежността им към
центъра, изписани на официалните езици на
двете държави – български език съгласно
Конституцията на Република България и
македонски език съгласно Конституцията на
Република Македония.
(2) Служителите от Република Македония,
назначени да работят в центъра, имат право да
носят оръжие за самоотбрана в центъра при
изпълнение на служебните си задължения в
съответствие с българското законодателство.
(3) Служителите на центъра носят отго
ворност за причинените от тях вреди в съот
ветствие с националното законодателство на
тяхната държава.
(4) Всяка от договарящите страни упражня
ва административни и дисциплинарни право
мощия само върху собствените си служители,
осъществяващи дейност в центъра.
(5) Органите на договарящата страна – до
макин, осигуряват на служителите на другата
договаряща страна, назначени в центъра, съща
та защита и съдействие както за собствените
служители. Наказателноправните разпоредби
на договарящата страна – домакин, за защита
на държавни служители и служебните дейст
вия се прилагат и по отношение на престъпни
действия, извършени срещу служители на
другата договаряща страна при или по повод
изпълнение на служебните им задължения.
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(6) Договарящите страни си предоставят
списък с имената на служителите, назначени
в центъра. Всяка промяна в този списък се
съобщава своевременно на другата догова
ряща страна.
Раздел V
Защита на личните данни
Член 13
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на договарящите
страни се извършва при спазване на наци
оналното законодателство, определените от
изпращащия орган условия и следните прин
ципи, които намират приложение както при
автоматизирана, така и при неавтоматизирана
обработка на данни:
1. Предоставените данни не се използват
без одобрение на изпращащия орган за други
цели освен за целите, за които са предоставени.
2. Предоставените данни се унищожават,
респективно коригират, когато:
а) се установи неверността на данните, или
б) изпращащият компетентен орган уведо
ми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие на закона, или
в) данните не са необходими повече за
изпълнение на задачата, за която са били
предоставени, освен ако е налице изрично
разрешение предоставените данни да се из
ползват и за други цели.
3. По молба на изпращащия компетентен
орган компетентният орган на договарящата
страна, който е получил данните, предоставя
информация за тяхното използване.
4. Компетентният орган, който предоставя
данните, гарантира верността, необходимостта
и актуалността на изпратените данни. Ако
се окаже, че са предоставени неверни или
неточни данни или данни, които не е тряб
вало да бъдат предоставяни, или правомерно
предоставени данни трябва да се унищожат на
по-късен етап, съгласно законите на държа
вата на изпращащия или получаващия орган
органът, който ги получава или изпраща, бива
незабавно информиран, за да унищожи или
нанесе от своя страна съответните корекции
съгласно т. 2 от този член.
5. Компетентният орган, който получава
данните, е длъжен ефикасно да защити по
лучените данни от нерегламентиран достъп,
промени или разпространение. Договарящите
страни осигуряват необходимите технически
и организационни мерки за защита на обме
няните данни от случайна загуба, случайно
или неправомерно унищожаване, непозволен
достъп, изменение, разпространение, унищо
жаване или заличаване.
6. В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
компетентният орган на получаващата дого
варяща страна уведомява незабавно органа,
предоставил данните, за обстоятелствата, при
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които е настъпил нерегламентираният достъп
или разпространение, както и за предприе
тите мерки за предотвратяване на подобни
ситуации в бъдеще.
7. Органът, който предоставя, и органът,
който получава данните, се задължават да
водят отчет за предаването, получаването,
коригирането или унищожаването на данните.
8. При предоставянето на данните компе
тентният орган, който предоставя данните,
информира в съответствие с националното
си законодателство за срока за унищожаване
на предоставените данни и за всякакви огра
ничения по отношение на тяхната употреба,
заличаване или унищожаване, включително
възможни ограничения за достъп, общи или
конкретни. Когато необходимостта от такива
ограничения бъде установена след предаването
на данните, страните се уведомяват взаимно
за тези ограничения в по-късен момент.
9. Лицето, за което трябва да бъдат или
вече са били предоставени данни, получава
по негова писмена молба информация за
предоставените данни и за целта, за която
ще бъдат използвани, при условие че това
е допустимо съгласно националното зако
нодателство на държавите на договарящите
страни. Ако засегнатото лице подаде молба
за достъп, коригиране или унищожаване на
тези данни, получаващият орган взема своето
решение в съответствие със становището на
предоставящия орган, като това становище
трябва да е съобразено с приложимото наци
онално законодателство.
10. Компетентният орган, до който е пода
дена молба за предоставяне на информация
от гражданин на другата договаряща страна,
е длъжен незабавно да информира за това
компетентния орган на другата договаряща
страна, преди да предостави такава инфор
мация.
11. Данни могат да бъдат предоставени на
трета страна само с предварително писмено
съгласие на договарящата страна, която ги е
предоставила.
12. Всяка договаряща страна има право
да откаже предоставянето на данни, ако това
може да застраши националната сигурност
или обществения ред, или националното є
законодателство, а за Република България – и
правото на ЕС.
13. Договарящите страни предприемат
всички необходими мерки в съответствие с
националното си законодателство за недопус
кане причиняването на вреди на трети лица
във връзка с изпращането, получаването и
използването на данни, както и за отстра
няване на причините, довели до евентуални
неблагоприятни последици от тази дейност.
14. При неспазване на разпоредбите на този
член от страна на получаващата договаряща
страна другата договаряща страна може да
поиска заличаване или унищожаване на пре
доставените данни.
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Раздел VІ
Обмен на класифицирана информация
Член 14
Класифицирана информация се обменя
при спазване на Споразумението между пра
вителството на Република България и прави
телството на Република Македония за защита
на класифицираната информация, подписано
в Благоевград на 7 октомври 2005 г.
Раздел VIІ
Съвместна комисия
Член 15
(1) Договарящите страни създават Съвмест
на комисия, която се състои от по четирима
представители на компетентните органи във
всяка от договарящите страни и се събира
два пъти в годината в сградата на центъра.
(2) Комисията приема свои вътрешни пра
вила за работа.
(3) Комисията следи за прилагането на
това споразумение, установява мерките, не
обходими за изпълнението му, и предлага
подписването на протоколи за изпълнение,
нас очен и к ъм т оч но оп ределен и мерк и,
свързани с приложението и изпълнението на
настоящото споразумение. Подобни протоколи
за изпълнение се одобряват от компетентните
органи на договарящите страни в съответствие
с националното им законодателство.
Раздел VІІІ
Заключителни разпоредби
Член 16
(1) Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, про
изтичащи от други международни договори,
по които Република България или Република
Македония са страни.
(2) Всички различия в тълкуването или
прилагането на това споразумение се решават
чрез консултации между договарящите страни.
Член 17
(1) Това споразумение влиза в сила след
изтичане на 30 дни от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
договарящите страни взаимно се уведомяват
за изпълнението на вътрешноправните про
цедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде из
меняно или допълвано по взаимно писмено
съгласие на договарящите страни. Изменени
ята и допълненията влизат в сила по реда на
ал. 1 от този член.
(3) Това споразумение може да бъде пре
кратено едностранно от всяка от договаря
щите страни. В такъв случай споразумението
прекратява действието си след изтичането
на 6 месеца от датата на получаване на уве
домлението.
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Член 18
Това споразумение се сключва за срок от
пет години и автоматически се подновява
за следващи петгодишни периоди, ако нито
една от договарящите страни шест месеца
преди изтичане на срока на действие на това
споразумение не уведоми другата договаряща
страна за намерението си да прекрати него
вото действие.
Подписано в Скопие на 20 март 2009 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на официалните езици на двете страни – бъл
гарски език съгласно Конституцията на Репуб
лика България и македонски език съгласно
Конституцията на Република Македония, и
на английски език, като всички текстове са
еднакво автентични. В случай на различия
при тълкуването на разпоредбите на това
споразумение предимство има текстът на
английски език.
За правителството
на Република
България:
М. Миков,
министър на
вътрешните работи

За правителството
на Република
Македония:
Гордана Янкулоска,
министър на
вътрешните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
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и техническо сътрудничество в интерес на
народите си;
като вярват, че присъединяването на Ре
публика България към Европейския съюз
ще предостави нови възможности за раз
ширяването на двустранното икономическо
сътрудничество,
се договориха за следното:
Член 1
Страните по споразумението ще насърчават
по-нататъшното развитие на икономическото
и техническото сътрудничество чрез предпри
емането на необходимите мерки.
Член 2
Областите на сътрудничеството, посочено
в това споразумение, включват, без да се
ограничават, следното:
1. Насърчаване на установяването на ико
номически, финансови, банкови, промишлени
и туристически услуги, проекти за техниче
ско развитие, селско стопанство, транспорт,
здравеопазване, научна дейност и технологии,
околна среда, строителство, телекомуникации,
енергетика, инвестиции и горско стопанство
между двете държави.
2. Насърчаване на обмена на информация,
свързана с технически проучвания.
3. Насърчаване на обмена и обучението
на специалисти, необходими за конкретни
програми за сътрудничество.
4. Обмен на информация за програми и
проекти чрез участието на предприемачи в
изпълнението им.

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Кувейт за
икономическо и техническо сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 634 от 9 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
4 октомври 2010 г.)

СПОРАЗУМЕНИЕ

Член 3
Страните по споразумението ще насърчат
икономическото и техническото сътрудни
чество между съответните си институции,
включително юридическите им лица и уста
новяването на съвместни предприятия и дру
жества в различни сфери на сътрудничество.

Правителството на Република България
и правителството на Държавата Кувейт (на
ричани за кратко по-долу страни по спора
зумението),
като приемат, че икономическото и техни
ческото сътрудничество е основен и задъл
жителен елемент в развитието на двустранни
отношения на стабилна, дългосрочна основа
и на взаимното доверие между двете страни
по споразумението и съответните им народи;
като считат, че това споразумение ще
допринесе за развитието на икономическите
отношения между тях в новата действителност
и особено за увеличаването на взаимноизгод
ното икономическо, търговско, техническо и
технологично сътрудничество;
като желаят да насърчат и още повече да
подсилят тяхното двустранно икономическо

Член 4
Нищо от съдържанието на това споразу
мение няма да се тълкува като задължаващо
която и да е било страна да предостави на
другата настояща или бъдеща полза от всякак
во отношение, преференции или привилегии
в резултат на:
а) всякакъв съществуващ или бъдещ общ
пазар, зона за свободна търговия, митнически
съюз или подобно международно споразу
мение, по което която и да е било страна е
или може да бъде член, като например Ев
ропейския съюз за България или Съвета за
сътрудничество на държавите от Персийския
залив (GCC) за Кувейт;
б) всякакво международно, регионално,
подрегионално споразумение или друга до
говореност, свързана изцяло или главно с
данъчно облагане или движение на капитала,
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или всякакво национално законодателство,
свързано изцяло или главно с данъчно зако
нодателство.
Член 5
Страните по споразумението в съгласие
с приложимите закони и наредби във всяка
от тях ще насърчат обмена на посещения на
икономически и технически представите
ли и делегации между тях за укрепване на
двустранното икономическо и техническо
сътрудничество.
Член 6
Ако бъде сметнато за необходимо, двете
страни по споразумението ще сключат кон
кретни споразумения, основаващи се на това
споразумение, относно посочените области на
сътрудничество и други специални проекти,
които могат да бъдат договорени между тях.
Член 7
1. За осигуряване на изпълнението на това
споразумение ще бъде създадена Смесена ко
мисия, състояща се от представители на двете
страни. Комисията ще се събира годишно
по молба на която и да е било от страните,
като редува столиците на двете страни по
споразумението. Министерството на иконо
миката, енергетиката и туризма на Република
България и Министерството но финансите на
Кувейт ще заемат председателското място в
Смесената комисия.
2. Смесената комисия ще има правото извън
всичко останало да се занимава със следното:
а) да окуражава и координира икономиче
ското и техническото сътрудничество между
страните по споразумението;
б) да насърчава и разглежда предложения,
които целят изпълнението на това споразуме
ние и тези споразумения, които произтичат
от него, и
в) да изработва препоръки за отстранява
нето на препятствията, които могат да въз
никнат по време на изпълнението на всякакво
споразумение и проект, които могат да бъдат
създадени в съгласие с това споразумение;
г) да установява нови възможности за
разви т ие на двуст ранни те икономи ческ и
отношения.
Член 8
Всякак ви спорове меж д у ст рани те по
споразумението относно тълкуването или
изпълнението на споразумението ще се раз
решават по мирен път чрез консултиране или
преговори.
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Член 9
1. Споразумението влиза в сила на покъсната дата, на която всяка от страните
уведоми другата по дипломатически път, че
конституционните изисквания за влизане в
сила на това споразумение са били изпълнени.
2. Това споразумение може да се измени
или преработи по взаимно съгласие на стра
ните и подобно изменение или преработено
издание ще влязат в сила на датата, посоче
на от страните по споразумението съгласно
законите и наредбите, приложими във всяка
една от тях.
3. Споразумението ще остане в сила за срок
5 години и автоматично ще се подновява за
подобен срок или срокове, освен ако която и
да е от договарящите се страни уведоми дру
гата с писмено предизвестие за намерението
си да прекрати това споразумение най-малко
6 месеца преди неговото прекратяване.
Член 10
С влизането си в сила това споразумение
ще замени споразумението за икономическо и
техническо сътрудничество между Република
България и Държавата Кувейт, подписано на
17 март 1982 г.
Член 11
Прекратяването на това споразу мение
няма да засегне валидността или срока на
всякакво конкретно споразумение, проекти
или дейности, създадени съгласно споразуме
нието до завършването на такова конкретно
споразумение, проекти или дейности.
В свидетелство на горното долуподписаните
лица, надлежно упълномощени от съответните
правителства, положиха подписа си под това
споразумение.
Изпълнено в Кувейт на 24 март 2010 г.,
отговарящо на 8 Рабиа Ал-Ахр 1431 г. Х., в
два оригинални екземпляра на български,
арабски и английски език, като всички тек
стове са еднакво достоверни. В случай на
различие в тълкуването английският текст
ще има предимство.
От името на
От името на
правителството на
правителството на
Република България:
Държавата Кувейт:
Трайчо Трайков,
Ахмед Абдулла Ал-Ахмед
министър на
Ал-Сабах,
икономиката,
министър на петрола и
енергетиката и
информацията,
туризма
и.д. министър
на финансите
8392
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

на правителството на Република България и
правителството на Румъния за изграждане
на нови мостови съоръжения на река Дунав
(Одобрена с Решение № 691 от 21 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от да
тата на подписването є – 23 септември 2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Румъния, наричани понататък „страните“,
като признават приятелството, сътруд
ничеството и добросъседските отношения,
съществуващи между двете държави, и же
лаейки да продължат да насърчават тези
отношения чрез развитие на транспортната
инфраструктура,
като отбелязват непрекъснатия растеж на
меж дународния трансграничен трафик на
хора и стоки,
в желанието си да продължат да насърчават
единното развитие на транспортната инфра
структура чрез изграждане на нови транспорт
ни връзки, като отчитат, че проектирането и
строителството на нови транспортни връзки
според европейските стандарти се прави в
посока към устойчиво развитие чрез намаля
ване на въздействието върху околната среда,
пътния поток, подобряване на безопасността
по пътищата, съответно чрез защитата на
критични инфраструктурни елементи, като
вземат под внимание необходимостите и пол
зите, произтичащи от правото на свободно
движение в рамките на Европейския съюз,
приемат тази декларация:
1. Страните подкрепят инициативите за
строителството на нови мостови съоръжения
над река Дунав – „обекти“, като дават прио
ритет на пътните мостове над река Дунав при
Силистра (БГ) – Кълъраш (РО), и Оряхово
(БГ) – Бекет (РО).
2. За изпълнение на разпоредбите, съдържа
щи се в т. 1 на тази обща декларация, се създава
Българо-румънска работна група по въпросите
на транспортната инфраструктура – „работна
група“, която ще се състои от представители
на компетентните органи, определени от
страните за целта. Работната група ще бъде
координирана на ниво заместник-министър/
държавен секретар в министерствата на двете
страни с ресор транспортна дейност.
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3. Работната група ще действа в съответ
ствие с разпоредбите на националното зако
нодателство на страните и със съответното
законодателство на ЕС и ще има за цел:
а) преглеждане на предпроектни проуч
вания, технически проекти, геополитически,
топографски, хидравлични проучвания, про
учвания за въздействието върху околната
среда и други технически проучвания, когато
е необходимо – „проучвания“;
б) оценяване на инвестициите, необходими
за възстановяването, развитието и модерни
зацията на транспортната инфраструктура на
държавната територия на всяка страна;
в) идентифициране на източници на фи
нансиране от финансови инструменти на ЕС
за регионално развитие, трансгранично сът
рудничество или транспорт и такива, които
могат да бъдат привлечени от страните или
чрез оценяване на възможността за сключване
на договори за публично-частно партньорство;
г) координиране на техническите, финансо
вите, правните и организационните въпроси,
свързани с изграждането, експлоатацията,
поддръжката и управлението на всеки обект
с оглед сключване на споразумения за всеки
обект, като се вземат предвид специфичните
особености, произтичащи от проучванията.
4. Окончателното място за всеки обект
ще се определя от страните въз основа на
предложенията, направени от работната група,
след получените резултати от проучванията,
посочени в т. 3 на тази обща декларация.
5. Финансирането за всеки обект ще бъде
постигнато чрез общи подходи на страните
въз основа на предложенията, направени от
работната група, след идентифицирането на
финансовите инструменти, посочени в т. 3,
буква „в“ на тази обща декларация.
Подписана в София на 23 септември 2010 г.
в два оригинални екземпляра на български,
румънски и английски език, като всички
текстове са с еднаква правна сила. В случай
на различия в тълкуването на тази обща де
кларация текстът на английски език ще има
предимство.
За правителството на
Република България:
Александър Цветков,
министър на
транспорта, информа-	
ционните технологии
и съобщенията
8452

За правителството на
Румъния:
Анка Боаджиу,
министър
на транспорта
и инфраструктурата
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за добрата
производствена практика при производство на
ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм.,
бр. 6 от 2010 г.)
§ 1. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават нови точки от 109 до 123:
„109. „Контрол на промените“ е система,
чрез която квалифициран персонал в съот
ветната област преразглежда предвидените и
актуалните промени, които могат да повлияят
върху валидираните параметри на помеще
нията, системите, оборудването и процесите.
Целта е да се прецени необходимостта от
действия, чрез които да се докаже и докумен
тира, че системата е валидирана.
110. „Валидиране на почистването“ е доку
ментирано доказване, че една одобрена про
цедура за почистване ще осигури оборудване,
което е подходящо за производството на ВМП.
111. „Паралелно валидиране“ е валидиране,
извършено по време на стандартно производ
ство на продукти, предназначени за продажба.
112. „Квалификация на дизайна“ е до
кументирано потвърждение, че проектната
конструкция на помещенията, системите и
оборудването са подходящи за предназначе
нието си.
113. „Квалификация на инсталирането“ е
документирано потвърждение, че помещени
ята, системите и оборудването са така инста
лирани или изменени, че да функционират в
предвидените технологични граници.
114. „Квалификация на поведението“ е до
кументирано потвърждение, че помещенията,
системите и оборудването са така свързани
помежду си, че да функционират ефективно
и надеж дно в съответствие с у твърдения
технологичен регламент и спецификация на
продукта.
115. „Валидиране на процес“ е документи
рано доказване, че един процес, проведен в
рамките на установените параметри, протича
ефективно и възпроизводимо до получаването
на ВМП, съответстващо на утвърдената спе
цификация и изисквания за качество.
116. „Проспективно валидиране“ е валиди
ране на процес за производство на лицензиран
за употреба продукт въз основа на натрупани
данни за производството, изпитванията и
контрола на партидите.
117. „Ревалидиране“ е извършване на пов
торно валидиране на процес за доказване, че
промените в процеса/оборудването, извърше
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ни в съответствие с процедурите за контрол
на промените, не влияят отрицателно върху
характеристиките на процеса и качеството
на продукта.
118. „Симулиран продукт“ е материал с
близки физични и при необходимост химични
характеристики (например вискозитет, размер
на частиците, рН и т.н.) с тези на продукта,
подлежащ на валидиране. В много от слу
чаите тези характеристики могат да бъдат
постигнати в плацебо партида.
119. „Система“ е съвкупност от оборудване
с определено предназначение.
120. „Най-лош случай“ е условия или съв
купност от условия, попадащи в максималните
или минималните технологични граници или
особености, посочени в стандартни опера
тивни процедури, при които вероятността от
провеждане на неуспешен процес или полу
чаване на некачествен продукт е значителна
в сравнение с идеални условия.
121. „Партида насипен ВМП“ е партида
ВМП с големина, посочена в заявлението за
лиценз за употреба, готова за опаковане в
първична опаковка, или в първична опаковка,
готова за опаковане във вторична опаковка/
крайна опаковка. (Партидата насипен ВМП
може да е течен продукт, твърда фармацев
тична форма, като таблетки или капсули, или
пълни ампули.)
122. „Сертифициране на партида краен
ВМП“ е сертифицирането в регистър или
а на лог и чен док у мен т о т к ва л ифи ц и ра но
лице съгласно чл. 52 от Директива 2001/82/
ЕО преди освобождаване за продажба или
разпространение.
123. „Протокол за потвърждение“ е подпи
сано съгласие, че даден процес или изпитване
са проведени в съответствие с изискванията
за ДПП и съответния лиценз за употреба,
изложено писмено от квалифицираното лице,
отговорно за сертифициране на партидата
краен ВМП преди нейното освобождаване.“
§ 2. В приложението към чл. 1 глава втора
„Допълнителни изисквания при производ
ството на различни категории ветеринарно
медицински продукти“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови раздели XIII и XIV:
„Раздел XIII
Квалификация и валидиране
I. Общи положения.
В този раздел са разгледани принципите
за квалификация и валидиране, приложими
при производството на ветеринарномедицин
ски продукти (ВМП). Съгласно изискванията
за ДПП производителите на ВМП трябва да
определят какви дейности по валидирането
е необходимо да бъдат извършени, за да се
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докаже, че е налице контрол на критичните
моменти при провежданите дейности. Всички
съществени промени на помещенията, оборуд
ването и процесите, които могат да повлияят
върху качеството на продукта, трябва да бъдат
валидирани. Обхватът на валидирането трябва
да се определи въз основа на оценка на риска.
II. Планиране и валидиране.
1. Всички дейности по валидирането трябва
да бъдат планирани. Основните елементи в
програмата за валидиране трябва да бъдат
ясно определени и документирани въз основа
на основен план за валидиране (ОПВ) или
аналогичен документ.
2. Основният план за валидиране трябва
да е изготвен под формата на кратък и ясен
документ.
3. Основният план за валидиране трябва
да съдържа най-малко следната информация:
а) политика за валидиране;
б) организационна структура на дейностите
по валидиране;
в) списък на помещенията, системите,
оборудването и процесите, подлежащи на
валидиране;
г) формат на документацията (използван
формат за протоколите и докладите);
д) планиране;
е) контрол на промените;
ж) препратка към съществуващи документи.
4. При големи по мащаб проекти е необхо
димо да се разработят отделни общи планове
за валидиране.
III. Документация.
1. Необходимо е да се изготви протокол,
в който да се определи как ще се проведе
квалификация и валидирането. Протоколът
трябва да бъде оценен и одобрен. В протокола
трябва да се определят критичните етапи и
минималните критерии.
2. Необходимо е да се изготви доклад, по
зоваващ се на протоколите от квалификация
и/или валидирането, в който да са обобще
ни получените резултати, да са разгледани
настъпилите отклонения и да са отразени
съответните заключения, включително пре
поръки за отстраняване на несъответствията.
Всички промени в плана, определен съгласно
протокола, трябва да бъдат документирани и
обосновани.
3. След успешно приключване на квали
фикацията официалното освобождаване за
следващия етап от квалификацията и вали
дирането трябва да бъдат извършени чрез
писмено одобряване.
IV. Квалификация.
1. Квалификация на дизайна.
1.1. Първият етап от валидирането на
нови помещения, системи или оборудване е
квалификация на дизайна.
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1.2. Съответствието на дизайна с изиск
ванията за ДПП трябва да бъде доказано и
документирано.
2. Квалификация на инсталирането.
2.1. Квалификация на инсталирането трябва
да бъде извършвана на нови или при промя
на на съществуващи помещения, системи и
оборудване.
2.2. Квалификацията на инсталирането
включва:
а) инсталиране на оборудването и проверка
на техническите характеристики с представе
ната документация и спецификации;
б) проверка на работните инструкции и
изискванията към поддръжката на произво
дителя;
в) изисквания към калибрирането;
г) проверка на материалите, от които са
изградени помещенията, системите и обо
рудването.
V. Квалификация на функционирането.
1. Квалификацията на функционирането
трябва да следва квалификацията на инста
лирането.
2. Квалификацията на функционирането
включва:
а) изпитвания, разработени въз основа на
характеристиките на процесите, системите и
оборудването;
б) изпитвания, включващи условия или
съвкупност от условия, попадащи в макси
малните или минималните работни граници,
т. нар. „най-лош случай“.
3. Успешното п рик лючване на к ва ли
фикацията на функционирането позволява
завършване на калибрирането, стандартните
оперативни процедури, обучението на опера
торите и изискванията, свързани с преван
тивните дейности по поддръжката. Този вид
квалификация трябва да позволява пускане
в експлоатация на помещенията, системите
и оборудването.
VI. Квалификация на поведението.
1. Квалификацията на поведението трябва
да следва успешното приключване на квалифи
кацията на инсталирането и квалификацията
на функционирането.
2. Квалификацията на поведението трябва
да включва следното:
а) изпитвания с използване на материали,
квалифицирани заместители или симулиран
продукт, които са разработени въз основа на
характеристиките на процеса и особеностите
на помещенията, системите или оборудването;
б) изпитвания, включващи условия или
съвкупност от условия, попадащи в макси
малните или минималните работни граници.
3. Въпреки че квалификацията на пове
дението е описана като отделна дейност, в
някои случаи е по-подходящо да се извърши
съвместно с квалификацията на функциони
рането.
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VII. Квалификация на съществуващи по
мещения, системи и оборудване.
Трябва да са налице данни, удостоверяващи
постигнатите технологични параметри и ус
тановените пределно допустими стойности на
критичните показатели на производственото
оборудване. Освен това калибрирането, по
чистването, превантивните мерки по поддръж
ката, оперативните процедури, процедурите
и протоколите от обучението на персонала
трябва да бъдат документирани.
VIII. Валидиране на процесите.
1. Общи положения.
1.1. Посочените тук принципи и изисквания
се прилагат за производство на крайни ВМП.
Те обхващат първоначалното валидиране на
нови процеси, последващото валидиране на
изменени процеси и ревалидирането.
1.2. Валидирането на процесите трябва да
бъде извършено преди освобождаването за
продажба на ВМП (проспективно валидиране).
По изключение, когато това не е възможно,
може да се наложи валидиране на процесите
по време на производството (паралелно ва
лидиране). Използваните процеси трябва да
бъдат валидирани и по отношение на минал
период (ретроспективно валидиране).
1.3. Преди да бъдат въведени в експлоатация,
помещенията, системите и оборудването тряб
ва да бъдат квалифицирани, а аналитичните
методики да бъдат валидирани. Персоналът,
извършващ валидирането, трябва да е обучен
за целта.
1.4. Помещенията, системите, оборудване
то и процесите трябва да бъдат периодично
оценявани за доказване, че функционират
правилно.
2. Проспективно валидиране.
2.1. Проспективното валидиране включва:
а) кратко описание на процесите;
б) критичните етапи от производството;
в) списък на използваното оборудване/
помещения (включително измерващото, кон
тролното и записващото оборудване) и ин
формация за калибрирането им;
г) спецификация на крайни продукти;
д) списък на съответните ана литични
методики;
е) контрол по време на производство с
критерии на приемане;
ж) допълнителни изпитвания с посочени
критерии и валидиране на методиките;
з) план за вземане на проби;
и) документиране и оценка на резултатите;
й) задължения и отговорности;
к) график за провеждане.
2.2. При провеждане на даден процес (със съ
ответните етапи) при нормални условия може
да бъде произведен определен брой партиди
краен продукт. Теоретично броят на произ
водствените цикли и събраната информация
трябва да бъдат достатъчни за установяване
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на стойностите на стандартните параметри и
тенденции и за събиране на достатъчно данни
за оценката. Обикновено един процес се счита
за валидиран, ако технологичните параметри
са в установените граници при 3 последова
телни партиди/производствени цикъла.
2.3. Големината на партидите, предназна
чени за валидиране на процесите, трябва да
съответства на стандартната при нормални
условия на производство.
2.4. Ако партидите, използвани за вали
диране, са предназначени за продажба или
разпространение, условията, при които се
произвеждат, трябва да съответстват на из
искванията за ДПП и на условията в лиценз
за употреба.
2.5. Резултатите от валидирането следва
да са положителни.
3. Паралелно валидиране.
3.1. По изключение може да се допусне
започване на производство преди изпълнение
на програмата за валидиране.
3.2. Решението за провеждане на паралелно
валидиране трябва да бъде обосновано, до
кументирано и одобрено от упълномощения
за това персонал.
3.3. Изискванията към документацията за
паралелно валидиране са същите като при
проспективното валидиране.
4. Ретроспективно валидиране.
4.1. Ретроспективното валидиране се при
лага само при добре познати процеси и не
е подходящо при нови промени в състава
на продукта, оперативните процедури или
оборудването.
4.2. Валидирането на такива процеси трябва
да се извършва въз основа на събраните данни
от производството. На съответните етапи от
производството се изисква изготвянето на
специфични протоколи и докладване на ре
зултатите от прегледа на данните, в резултат
на което се правят заключения и препоръки.
4.3. Данни за този вид валидиране се съ
бират от документацията за производство и
опаковане, контрола по време на процеса,
дневниците за поддръжка, работните смени,
характеристиките на процесите, крайните
продукти, включително диаграмите за тен
денциите и резултатите от стабилността при
съхранение.
4.4. Партидите, избрани за ретроспективно
валидиране, трябва да бъдат представителни
за произведените количества по време на ва
лидирането, при което трябва да бъдат вклю
чени и тези, които не са в съответствие със
спецификациите си. Техният брой трябва да е
достатъчен за установяване на пригодността
и целесъобразността на процеса. За събиране
на необходимия обем и вид данни за провеж
дане на ретроспективно валидиране на даден
процес може да се наложи извършването на
допълнителни изпитвания на музейните проби.
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4.5. Обикновено при ретроспективното ва
лидиране за оценка на възпроизводимостта на
даден процес следва да се разгледат данните
от 10 до 30 партиди, но е допустимо техният
брой да е по-малък, ако това е обосновано.
IX. Валидиране на почистването.
1. Валидиране на почистването трябва да
бъде извършвано за доказване ефективността
на дадена процедура за почистване. Начинът
на определяне на пределно допустимите стой
ности на остатъчни количества от продукти,
почистващи препарати и микробно натоварва
не трябва да бъде съобразен с всеки конкретен
случай. Установените граници трябва да могат
да бъдат постигнати и доказани.
2. За целта трябва да бъдат използвани вали
дирани аналитични методики с необходимата
чувствителност за откриване на остатъчните
количества или замърсителите. Границите на
чувствителност на всяка аналитична методика
трябва да бъдат достатъчни за установяване
на приетите пределно допустими стойности на
остатъчните количества или замърсителите.
3. Обикновено е необходимо да бъдат ва
лидирани само процедурите за почистване на
повърхностите, които са в контакт с продукта.
На повърхностите, които не контактуват с
продукта, също трябва да бъде обърнато вни
мание. Интервалът от време между използва
нето на оборудването и неговото почистване,
както и между почистването и повторното му
използване трябва да бъде също валидиран.
Интервалите и методиките за почистване
трябва да бъдат определени.
4. При процедури за почистване на продукти
и за процеси, които са подобни, е възможно
да се определи допустим обхват на подобните
процеси и продукти. При това трябва да бъде
извършено само едно валидиране, прилагащо
метода на „най-лошия случай“ и отчитащо
критичните параметри.
5. За доказване, че една методика е валиди
рана, обикновено процедурите за почистване
трябва да бъдат приложени 3 последователни
пъти, за да се установи, че те са подходящи
за предназначението си.
6. Практиката на изпитване до установяване
на отсъствие на замърсяване не е подходяща
при валидиране на почистването.
7. Използването на продукти, чиито фи
зикохимични свойства и характеристики са
подобни на веществата, които трябва да бъ
дат отстранени, може да бъде допуснато по
изключение, ако тези вещества са токсични
и/или опасни.
X. Контрол на промените.
1. Трябва да са налице писмени процедури
за действията, които следва да се предприемат
при смяна на изходната суровина, компонент,
оборудване, условия/обект на производство,
технологичен метод, аналитични изпитвания
или друга промяна, която може да повлияе
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върху качеството на продукта или възпроиз
водимостта на процеса. Чрез процедурите за
контрол на промените трябва да се покаже,
че са налице достатъчно данни, доказващи, че
измененият процес ще доведе до получаването
на продукт с желаното качество, съответстващ
на утвърдените спецификации.
2. Всички промени, които могат да по
влияят върху качеството на продукта или
възпроизводимостта на процесите, трябва да
бъдат документирани и одобрени. Влиянието
на промените на помещенията, системите и
оборудването върху продукта трябва да бъдат
оценени с използването на анализ на риска.
Необходимостта и обхватът на реквалифи
кацията и ревалидирането трябва да бъдат
преценени.
XI. Ревалидиране.
Помещенията, системите, оборудването,
процесите и почистването трябва периодично
да бъдат оценявани, за да се докаже, че са
подходящи/годни за предназначението си.
Ако не са извършени съществени промени
по отношение на валидираните параметри,
за целите на ревалидирането е достатъчно да
се направи преглед, с който да се докаже, че
помещенията, системите, оборудването и про
цесите отговарят на поставените изисквания.“
Раздел XIV
Сертифициране от квалифицираното лице и
освобождаване на партиди от ветеринарно
медицински продукт
I. Обхват.
1. Този раздел дава указания за сертифи
циране от квалифицираното лице и освобож
даването в Европейския съюз (ЕС) или Евро
пейското икономическо пространство (ЕИП)
на партида ВМП, лицензиран за употреба, или
партида ВМП, произведена за износ.
2. Разделът разглежда случаите, в които
отделните етапи на производство и качествен
контрол се извършват в различни обекти и/
или от различни производители, или случа
ите, в които дадена партида от междинни
или насипни продукти се разделя на повече
от една партида краен ВМП. Разглежда се
също освобождаването на партиди, внасяни в
ЕС/ЕИП от трета страна, независимо дали е
сключено споразумение за взаимно признаване
между ЕС и съответната страна.
II. Общи положения.
1. Всяка партида краен ВМП трябва да
бъде сертифицирана от квалифицирано лице
в ЕС/ЕИП, преди да бъде освободена за про
дажба или разпространение в ЕС/ЕИП или
освободена за износ.
2. Целта на контрола при освобождаването
на партиди в този смисъл е:
а) да се удостовери, че партидата е про
изведена и окачествена в съответствие с
изискванията на лиценза за употреба, прин
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ципите на ДПП, установени в ЕС или в трета
страна, приети за еквивалентни по силата на
споразумение за взаимно признаване или друг
нормативен акт преди пускането на пазара, и
б) да са налице условия за бързо иден
тифициране на квалифицираното лице, сер
тифицирало партидата, и проследяване на
съответната документация, в случай че е
необходимо да се проучи даден дефект или
да се изтегли определена партида.
III. Въведение.
1. Производството и качественият контрол
на дадена партида ВМП се извършват на
етапи, които могат да бъдат проведени в раз
лични обекти и от различни производители.
Всеки етап трябва да се извърши съгласно
лиценза за употреба, изискванията за ДПП
и останалото законодателство и трябва да
се вземе предвид от квалифицираното лице,
сертифициращо партидата краен ВМП преди
пускането є на пазара.
2. В условията на промишлено производство
обаче не е възможно само едно квалифици
рано лице да е запознато с особеностите на
всеки етап от производството. В този случай
е необходимо квалифицираното лице, което
сертифицира партидата краен ВМП, да се
позове и на действията на други (междинни)
квалифицирани лица. Затова трябва да е
гарантирана компетентността на квалифици
раното лице, освобождаващо партидата, и/
или компетентността на другите (междинни)
квалифицирани лица в рамките на утвърдената
система по качество.
3. В случаите, в които някои от производ
ствените етапи се провеждат в трета страна,
съществува изискването производството и
качественият контрол да са в съответствие
с лиценза за употреба, производителят да е
получил необходимите разрешения съгласно
законодателството на съответната страна и
при производството да се спазват добри произ
водствени практики, най-малко еквивалентни
на установените в ЕС.
4. Някои от термините, използвани в този
раздел, имат конкретно значение съгласно
дадените определения.
IV. Основни положения.
1. Дадена партида краен ВМП може да е
преминала различни етапи на производство,
внасяне, качествен контрол и съхранение в
различни обекти, преди да бъде освободена.
За всеки обект трябва да е издаден един или
повече лицензи за производство и да разпо
лага най-малко с едно квалифицирано лице.
Въпреки това крайният етап от сертифици
рането при производство на дадена партида
ВМП независимо в колко обекта се извършва,
трябва да бъде извършено от квалифицирано
то лице, което сертифицира партидите преди
тяхното освобождаване.
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2. Отделните партиди от даден ВМП могат
да бъдат произвеждани/внасяни и освобожда
вани в различни обекти в ЕС/ЕИП. Например
в лиценза за употреба по централизираната
процедура могат да бъдат посочени обекти за
освобождаване на партиди ВМП, разположени
в повече от една страна членка. В лиценза за
употреба, издаден от страна членка, могат да
бъдат посочени също повече от един обект за
освобождаване. В този случай притежателят
на лиценза за употреба и всеки обект, в който
е разрешено да се извършва освобождаване
на партиди ВМП, трябва да са в състояние да
идентифицират обекта, в който е освободена
конкретна партида, и квалифицираното лице,
извършило сертифицирането.
3. Квалифицираното лице, което серти
фицира партиди краен ВМП преди тяхното
освобождаване, трябва да извършва тази дей
ност въз основа на опита и познанията си за
използваното оборудване и процедури, позна
нията на лицата, участващи в тези дейности, и
системата за осигуряване на качеството. При
вземането на решение квалифицираното лице
може да се основе на данните, предоставени
му от едно или повече квалифицирани лица,
за съответствието на междинните етапи на
производство в рамките на приложената сис
тема за осигуряване на качеството.
4. Данните, предоставяни от други ква
лифицирани лица, трябва да бъдат докумен
тирани и ясно да определят фактите, които
потвърждават. Създадената организация за
постигане на тези цели трябва да бъде опре
делена в писмено споразумение.
5. Споразумението, посочено в предходна
та точка, е необходимо винаги когато едно
к ва лифицирано лице взема решени я въз
основа на информация, предоставяна му от
друго квалифицирано лице. Споразумението
трябва да бъде в съответствие с изискванията
на раздел VII. Квалифицираното лице, което
сертифицира партидите крайни ВМП, трябва
да гарантира, че условията в споразумението
се спазват. Формата на споразумението тряб
ва да съответства на договореностите между
заинтересованите страни, като например
стандартна оперативна процедура в рамките
на дружеството или официален договор между
отделните дружества дори ако те са част от
една и съща група.
6. В споразумението трябва да са определени
отговорностите на доставчика на насипния
или междинния продукт. Тези отговорности
включват задължението на доставчика да
уведоми дружеството, което ги получава, за
всяко отклонение в качеството, както и при
резултати, неотговарящи на спецификацията,
несъответствие с ДПП, проучвания, сигнали
или всички други въпроси, които трябва да
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се вземат предвид от квалифицираното лице,
отговорно за сертифицирането на партидите
краен продукт.
7. При използването на компютризирана
система за документиране на сертифицирането
и освобождаването на партиди трябва да бъде
обърнато специално внимание на раздел X.
8. Сертифицирането на партидите краен
ВМП в ЕС/ЕИП от квалифицираното лице
въз основа на съответния лиценз за употреба
не трябва да се извършва повторно, при ус
ловие че партидата не е напускала ЕС/ЕИП.
9. Независимо от конкретните условия за
сертифициране и освобождаване на партиди
трябва винаги да е възможно да се идентифи
цират и изтеглят незабавно всички продукти,
които се считат за опасни поради отклонение
в качеството на партидата.
V. Изпитване и освобождаване на партиди
ВМП, произведени в ЕС/ЕИП.
1. Производство в рамките на един обект.
1.1. Ако всички етапи на производство и
качествен контрол се извършват в рамките
на един обект, провеждането на някои от
изпитванията може да бъде възложено на
други обекти, но квалифицираното лице в
обекта за производство, което сертифицира
партидите краен ВМП, носи самостоятелно
отговорност за това в съответствие с прило
жената система за осигуряване на качеството.
Независимо от това квалифицираното лице
може да вземе предвид предоставените му
данни за междинните етапи на производство
и качествен контрол от други квалифицирани
лица в обекта, отговорни за тези етапи.
2. Отделните производствени етапи се
провеждат в различни обекти в рамките на
едно дружество.
2.1. В случай че отделните етапи на про
изводство на дадена партида са извършени в
различни обекти в рамките на едно дружество
(за отделните обекти може да са издадени
различни лицензи за производство), квалифи
цираното лице следва да е отговорно за всеки
етап. Сертифицирането на партидите краен
ВМП трябва да бъде извършено от квалифи
цираното лице на притежателя на лиценза за
производство, отговорен за освобождаването
на партидите за пускане на пазара. Квали
фицираното лице може да поеме отговорност
за всички етапи на производство и качествен
контрол или да вземе предвид резултатите
от предишните етапи, предоставени му от
съответните квалифицирани лица, отговорни
за тях.
3. Някои от междинните производствени
етапи са възложени на друго дружество.
3.1. Един или няколко от меж динните
етапи на производство и качествен контрол
могат да бъдат възложени на притежател на
лиценза за производство в друга страна членка.
Квалифицираното лице на възложителя може
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да вземе предвид резултатите от съответните
етапи, предоставени му от квалифицираното
лице на изпълнителя, но е отговорно за удос
товеряване, че тези дейности са извършени
съгласно условията на писмено споразуме
ние. Партидите краен ВМП трябва да бъдат
сертифицирани от квалифицираното лице
на притежателя на лиценза за производство,
отговорно за освобождаване на партидите
на пазара.
3.2. Дадена партида ВМП се опакова в
различни обекти като няколко партиди краен
ВМП, които се освобождават съгласно един
лиценз за употреба. Този вариант е възможен
в случаите на лиценз за употреба, издаден
на национално ниво, когато всички обекти
са разположени в една страна членка, или в
случаите на лиценз за употреба по центра
лизираната процедура, когато обектите са
разположени в повече от една страна членка.
3.2.1. Едната от възможностите е квалифи
цираното лице на притежателя на лиценз за
производство, произвеждащ насипния продукт,
да сертифицира всички партиди краен ВМП
преди освобождаването им за пазара. При
извършването на тази дейност квалифици
раното лице може да поеме самостоятелно
отговорност за всички етапи на производство
и качествен контрол или да вземе предвид
данните, предоставени му от квалифицираните
лица на обектите за опаковане.
3.2.2. Другата възможност предвижда сер
тифицирането на всяка партида краен ВМП
преди нейното освобождаване за пазара да
се извършва от квалифицираното лице на
производителя, който е провел дейностите по
крайното опаковане. При извършването на
тази дейност квалифицираното лице може да
поеме самостоятелно отговорност за всички
етапи на производство и качествен контрол
или да вземе предвид данните за партидата,
предоставени му от квалифицираното лице
на производителя на насипния продукт.
3.2.3. Във всеки от случаите на опаковане
в различни обекти, посочени в един лиценз
за употреба, трябва да е на разположение
сл у ж и т ел, оби к новено к ва л ифи ц и ра но т о
лице на производителя на партидата наси
пен продукт, който носи цялата отговорност
за всички освободени партиди краен ВМП.
Задължение на този служител е да следи за
проблеми в качеството на партидите краен
ВМП и да предприема необходимите действия
във връзка с настъпили проблеми с партидите
насипен продукт.
3.3. Дадена партида ВМП се опакова в
различни обекти като няколко партиди краен
ВМП, които се освобождават съгласно раз
лични лицензи за употреба. Този вариант е
възможен в случаите, в които международно
дружество е притежател на лиценз за упо
треба на национално ниво за даден продукт
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в няколко страни членки, или в случаите,
в които производител на генерични ВМП
закупува насипни продукти, опакова ги и ги
освобождава за продажба съгласно разреше
нието си за употреба.
3.3.1. Квалифицираното лице на произ
водител я, извършващ опаковането, което
сертифицира крайния ВМП, може да поеме
самостоятелно отговорност за всички етапи на
производство и качествен контрол или може
да вземе предвид данните, предоставени му
от квалифицираното лице на производителя
на насипния продукт.
3.3.2. Всеки проблем, свързан с партидите
краен ВМП, възникнал при производството
на партидите насипен продукт, трябва да бъде
докладван на квалифицираното лице, отго
ворно за оценяването на партидите насипен
продукт, което след това трябва да предприеме
необходимите действия във връзка с всички
партиди краен ВМП, произведени от парти
дата насипен продукт, за която съществуват
съмнения за отклонения в качеството. Тези
условия трябва да бъдат определени в писмено
споразумение.
3.4. Партидите краен ВМП се закупуват
и освобождават за пазара от притежателя
на лиценза за производство в съответствие с
лиценза за употреба, който е получил. Това
може да се случи, ако дадена компания, раз
пространяваща генерични ВМП, притежава
лиценз за производство за продукти, произ
ведени от друга компания, и купува краен
ВМП, които не са сертифицирани съгласно
лиценза за употреба, който притежава, и в
същото време ги освобождава въз основа на
лиценза си за производство в съответствие с
лиценза си за употреба.
3.4.1. В този случай квалифицираното лице
на купувача трябва да сертифицира партидите
краен ВМП преди тяхното освобождаване.
При извършването на тази дейност квалифи
цираното лице може да поеме самостоятелно
отговорност за всички производствени етапи
или да вземе предвид данните от оценката на
партидата, предоставени му от квалифицира
ното лице на производителя.
3.5. Лабораторията за качествен контрол и
обектът за производство са посочени в раз
лични разрешения за производство.
3.5.1. Квалифицираното лице, освобожда
ващо партидите краен ВМП, може да поеме
самостоятелно отговорност за лабораторните
изпитвания или да вземе предвид данните и
резултатите от изпитването, предоставени му
от друго квалифицирано лице. He e задължи
телно лабораторията, в която се извършват
изпитванията, и съответното квалифицирано
лице да са в същата страна членка, в която е
притежателят на лиценз за производство, осво
бождаващ партидата. Ако такива данни не са
предоставени, квалифицираното лице трябва
лично да е запознато с условията в лабора
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торията, в която се извършват изпитванията
и съответните процедури, имащи отношение
към продуктите, които се сертифицират.
VI. Изпитване и освобождаване на партиди
ВМП, внесени от трета страна.
1. Общи положения.
1.1. Внасяне на краен ВМП трябва да се
извършва от вносител, който отговаря на
изискванията на чл. 355 ЗВД.
1.2. Всяка внесена партида краен ВМП тряб
ва да бъде сертифицирана от квалифицираното
лице на вносителя преди освобождаването є
за продажба в ЕС/ЕИП.
1.3. Ако между ЕС и третата страна изно
сител не е в сила споразумение за взаимно
признаване, проби от всяка внасяна партида
трябва да се изпитват в ЕС/ЕИП преди сер
тифицирането на крйния ВМП от квалифи
цирано лице. He e задължително внасянето и
изпитването да се извършват в една и съща
страна членка.
1.4. Указанията в този раздел са в сила и
за внасяне на междинни ВМП.
2. Внасяне на цялото количество от пар
тидата ВМП или част от нея.
2.1. Цялата партида или част от нея трябва
да бъдат сертифицирани от квалифицираното
лице на вносителя преди нейното освобож
даване. Посоченото к валифицирано лице
може да вземе предвид данните от контрола
и изпитванията на внесената партида, пре
доставени от квалифицираното лице на друг
притежател на лиценза за производство.
3. Една част от партидите краен ВМП се
внасят, след като друга част от същата пар
тида е била внесена в същия или друг обект.
3.1. Квалифицираното лице на вносителя,
внасящ последваща част от партидата, може
да вземе предвид изпитванията и сертифицира
нето на първата част от партидата, извършено
от друго квалифицирано лице. В този случай
квалифицираното лице трябва да удостовери
със съответните документи, че двете части
са от една и съща партида, че следващата
част е транспортирана при същите условия
като първата част и че изпитваните проби са
представителни за цялата партида.
3.2. Условията, посочени в точка 3.1, мо
гат да бъдат изпълнени, ако производителят,
намиращ се в трета страна, и вносителят,
намиращ се в ЕС/ЕИП, принадлежат към
една компания, функционираща съгласно
корпоративна система за осигуряване на ка
чеството. Ако квалифицираното лице не може
да осигури спазването на условията в точка
3.1, всяка партида или част от партида трябва
да бъдат разглеждани като отделна партида.
3.3. Когато отделните части на партидата са
освободени съгласно един лиценз за употреба,
трябва да има назначен служител, обикнове
но квалифицираното лице на вносителя на
първата част на партидата, който да поеме
отговорност за документиране на внасяне на
всички части на партидата и за осигуряване
на проследяемост на разпространението на
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всички части от партидата в ЕС/ЕИП. Този
служител трябва да е информиран за всяко
установено отклонение в качеството на ко
ято и да е част от партидата и да съгласува
всички необходими действия, свързани с тези
отклонения и тяхното решаване.
4. Местоположение на обектите за вземане
на проби и изпитване в ЕС/ЕИП.
4.1. Взетите проби трябва да бъдат пред
ставителни за партидата и да бъдат изпитани
в ЕС/ЕИП. За оценка на партидата е жела
телно да бъдат вземани проби по времето на
самото производство в третата страна. На
пример пробите за изпитване за стерилност
е най-подходящо да бъдат взети по време на
пълненето на ВМП. Въпреки това за оценка
на партидата след съхранението и транспор
тирането є трябва да бъдат взети проби след
получаването на партидата в ЕС/ЕИП.
4.2. В случаите, в които пробите са взети
в трета страна, те трябва да бъдат транспор
тирани при същите условия като партидата,
която представят. Ако се изпращат отделно,
трябва да бъде доказано, че пробите са пред
ставителни за партидата чрез определяне и
проследяване на условията на съхранение и
транспортиране. В случаите, в които квали
фицираното лице взема предвид условията
за вземане на проби и резултатите от изпит
ванията в трета страна, това трябва да бъде
доказано със съответните данни.
VII. Изпитване и освобождаване на пар
тиди ВМП, внесени от трета страна, с която
ЕО е сключила споразумение за взаимно
признаване.
Дадено споразумение за взаимно призна
ване не отменя изискването квалифицирано
лице в ЕС/ЕИП да сертифицира партидите
преди тяхното освобождаване за продажба
или разпространение в ЕС/ЕИП освен в
случаите, в които това е посочено в самото
споразумение. Въпреки това обаче съгласно
условията, посочени в дадено споразумение,
квалифицираното лице на вносителя може
да вземе предвид предоставените му данни
от производителя, съгласно които партидата
е произведена и изпитана в съответствие с
лиценза за употреба и изискванията за ДПП,
установени в третата страна. В този случай
не е необходимо да се извършва отново пъл
но изпитване. Квалифицираното лице може
да сертифицира и освободи партидата, ако
прецени, че предоставените данни позволя
ват това, ако транспортирането е извършено
съгласно изискваните условия и ако парти
дата е получена и съхранявана в ЕС/ЕИП
от вносител при спазване на изискванията,
посочени в точка VIII.
V III. Задължения на квалифицираното
лице.
1. За да сертифицира дадена партида преди
нейното освобождаване, квалифицираното
лице трябва да осигури спазването на след
ните изисквания:
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а) партидата и нейното производство са в
съответствие с условията на лиценза за упо
треба (както и с лиценза за производство/
внасяне при необходимост);
б) производството се извършва в съответ
ствие с изискванията за ДПП, a внасяне от
трета страна – в съответствие с изискванията
за ДПП, отговарящи най-малко на тези, по
сочени в ръководството за ДПП на ЕС;
в) основните производствени процеси и
методики за качествен контрол са валидирани
и са взети предвид действителните условия
за производство и документация;
г) всяко отклонение от планираните проме
ни на производствените дейности или качестве
ния контрол са одобрени от отговорните лица
в съответствие с утвърдената система; всички
изменения, изискващи промяна на лиценза
за употреба или лиценза за производство, са
разрешени от съответния регулаторен орган;
д) всички необходими контролни дейности
и изпитвания са извършени (включително
допълнително вземане на проби, проверки
и анализ поради отклонения в планираните
промени);
е) цялата документация за производството
и качествения контрол е изготвена и одобрена
от съответния персонал, упълномощен за това;
ж) всички проверки са извършени съгласно
системата за осигуряване на качеството;
з) да вземе предвид всички други фактори,
които са му известни и които имат отношение
към качеството на партидата.
2. На квалифицираното лице могат да бъдат
възложени допълнителни задължения съгласно
съответното национално законодателство или
административни процедури.
3. Квалифицираното лице, потвърждаващо
съответствието на определен междинен етап
от производството, има същите задължения
като изброените по-горе по отношение на
този етап, освен ако в споразумения между
квалифицираните лица не е посочено друго.
4. Квалифицираното лице трябва да под
държа знанията и опита си в съответствие с
техническия и научния напредък и промените
в управлението на качеството, свързани с
продуктите, които сертифицира.
5. Ако се налага квалифицираното лице да
сертифицира партида ВМП, с чиито особено
сти на производство не е запознато, например
при въвеждане на нова гама продукти или
започване на работа при друг производител,
квалифицираното лице трябва да придобие
съответните познания и опит, необходими за
изпълнението на задълженията.“
§ 3. Досегашните раздели XIII и XIV стават
съответно раздели XV и XVI.
За министър: Цв. Димитров
8367
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции
на банките (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 2 думите „48 часа“ се заменят с „два
работни дни“.
2. Създават се т. 4, 5 и 6:
„4. експозиции, възникнали от забавено
получаване на средства и други експозиции,
произтичащи от дейността на клиент, чийто
падеж е най-късно на следващия работен
ден, в случай на предоставяне на платежни
услуги, включително на парични преводи,
както и на услуги по клиринг и сетълмент в
местна и чуждестранна валута и на финансови
инструменти, кореспондентски отношения и
попечителски услуги;
5. експозиции, възникващи в рамките на
един работен ден, към институции, предоста
вящи платежни услуги, включително парични
преводи, услуги по клиринг и сетълмент в
местна и чуждестранна валута и кореспон
дентски отношения;
6. експозиции под формата на задължи
телни минимални резерви, поддържани по
сметки в БНБ.“
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Експозиции към институции
Чл. 3а. (1) Експозицията към институция
по смисъла на Наредба № 8 на БНБ или ико
номически свързани лица, едно от които е
институция, може да надвишава съотношени
ето по чл. 44, ал. 5 ЗКИ, ако експозицията не
надвишава по-малката от следните стойности:
1. левовата равностойност на 150 млн. евро;
2. 50 % от собствения капитал на банката
по Наредба № 8 на БНБ.
(2) Експозицията към икономически свър
заните лица по ал. 1, които не са институции,
не може да превишава 25 % от собствения
капитал на банката.
(3) Банката може да определи лимит, понисък от този по ал. 1, т. 2, в зависимост от
собствената си политика за управление на
риска от концентрации и големи експозиции.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне наличието на голяма
експозиция във връзка с позициите, посочени
в чл. 26, ал. 1, т. 13, 15 и 16 от Наредба № 8
на БНБ, при които е налице експозиция към
определени базисни активи, банката оценява
схемата или нейните базисни активи, или и
двете. За тази цел банката оценява иконо
мическата същност и възможните рискове,
присъщи на структурата на трансакцията.“
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§ 4. В чл. 6, ал. 4 думите „към издателите
на обезпечения за наличие на риск от концен
трация“ се заменят със „за наличие на риск от
концентрация към издатели на обезпечения,
доставчици на кредитна защита с гаранции
или към базисни активи по чл. 5, ал. 2“.
§ 5. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 7. (1) При изчисляване на експозици
ята към едно лице или икономически свър
зани лица се сумират експозициите по чл. 2,
ал. 1 преди прилагане на рискови тегла или
конверсионни коефициенти и след отчитане
на ефекта от прилагането на техники за ре
дуциране на кредитния риск по смисъла на
Наредба № 8 на БНБ.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато експозиция е пряко и безуслов
но гарантирана от трето лице или покрита
с обезпечение, издадено от трето лице, бан
ката може да третира тази експозиция като
експозиция към третото лице до размера на
гарантираната или покритата част, ако то
не се намира в отношения на свързаност с
лицата, чието задължение гарантира.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 2 не се прилага, когато:
1. не са спазени изискванията за приемли
вост на видовете кредитна защита съгласно
глава шеста „Редуциране на кредитния риск“
от Наредба № 8 на БНБ, или
2. в случай на предоставено обезпече
ние – налице е несъответствие между паде
жите по чл. 181 и 182 от Наредба № 8 на БНБ
на базисната експозиция и обезпечението.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „могат да
включат определени експозиции с намален
размер, като прилагат коригиращ коефициент
0 % за следните експозиции“ се заменят с
„изключват следните експозиции“;
б) точки 5 и 7 се отменят;
в) в т. 10 думите „с остатъчен падеж до
една година“ се заличават, а накрая се поставя
запетая и се добавя „при условие че падежът
им настъпва не по-късно от следващия ра
ботен ден и не са деноминирани в основна
международна конвертируема валута.“;
г) точки 11, 13 и 14 се отменят;
д) в т. 15 думите „приравнените задбалан
сови позиции по т. 4“ се заменят с „експози
циите по т. 4, буква „а“;
е) създава се т. 16:
„16. експозиции към кредитни институ
ции, предоставени от банки, създадени със
специален закон, които отпускат заеми в
рамките на законоустановени програми или
съгласно собствения си устав за насърчава
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не на специфични икономически сектори
при наличието на съответен правителствен
контрол и ограничения върху използването
на тези заеми, при условие че съответните
експозиции произтичат от заемите, които са
отпуснати на крайните кредитополучатели, с
посредничеството на кредитните институции.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изчисляването на големите екс
позиции по чл. 2 банките включват 20 % от
стойността на експозициите към регионални
или местни органи на власт или гарантирани
от тях, когато тези вземания биха получили
20 % рисково тегло съгласно глава четвърта
„Стандартизиран подход“ от Наредба № 8 на
БНБ.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „могат да вклю
чат определени експозиции с намален размер,
като прилагат коригиращ коефициент 50 % за
следните експозиции“ се заменят с „включват
50 % от стойността на следните експозиции“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 3,
букви „а“ и „б“;
г) в т. 4 думите „по чл. 42“ се заменят с
„по чл. 39, ал. 2“.
§ 8. Създават се чл. 9а и 9б:
„Стойност на големи експозиции за банки,
прилагащи разширен подход за финансови
обезпечения или вътрешни модели за кре
дитен риск
Чл. 9а. (1) Банка, използваща разширен
подход за финансови обезпечения по смисъла
на Наредба № 8 на БНБ, може да използва
нетната коригирана стойност на експозицията,
изчислена съгласно глава шеста „Редуциране
на кредитния риск“, раздел V „Изчислителни
процедури при обезпечена защита“ от Наредба
№ 8 на БНБ за установяване размера на голе
мите експозиции при спазване изискванията
на чл. 9б.
(2) Банка, получила разрешение по чл. 57,
ал. 5 от Наредба № 8 на БНБ за използване
на собствени оценки на параметъра „Загуба
при неизпълнение“ (LGD) или конверсионни
коефициенти за даден клас експозиции, може
да използва тези оценки за установяване раз
мера на големите експозиции при следните
условия:
1. спазват се съответните разпоредби от
глава пета „Изчисляване на капиталовите
изисквания за кредитен риск чрез използване
на вътрешни модели“ от Наредба № 8 на БНБ;
2. спазват се изискванията по чл. 9б;
3. банката извършва надеждна и досто
верна оценка на ефектите от използването
на финансово обезпечение върху стойността
на експозициите, отделно от другите аспекти,
които са от значение за установяване стой
ността на параметъра LGD;
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4. собствените оценки на банката за ефекта
от използването на финансово обезпечение се
прилагат по начин, съответстващ на подхода
при изчисляването на капиталовите изис
квания за кредитен риск, съгласно Наредба
№ 8 на БНБ;
5. Българската народна банка приема дос
товерността и адекватността на направените
от банката оценки, използвани за установяване
размера на големите експозиции.
(3) Банка, получила разрешение по чл. 57,
ал. 5 от Наредба № 8 на БНБ за използване
на собствени оценки на параметъра „Загуба
при неизпълнение“ (LGD) или конверсионни
коефициенти за даден клас експозиции, която
не прилага ал. 2 за изчисляване на стойност
та на своите експозиции, може да използва
подхода по чл. 8, ал. 2 или третирането по
ал. 1, без в последния случай да прилага из
искванията по чл. 9б.
Изисквания за провеждане на стрес-тестове
Чл. 9б. (1) Банка, прилагаща третирането
по чл. 9а, ал. 1 и 2 при изчисляване стой
ността на големите експозиции, провежда
периодични стрес-тестове за концентрация
на кредитен риск, включително по отношение
на реализуемата стойност на всяко прието
обезпечение.
(2) Стрес-тестовете изследват рисковете,
произтичащи от евентуални промени в па
зарните условия, които биха могли да окажат
неблагоприятно въздействие върху адекват
ността на собствения капитал на банката,
както и рисковете, свързани с несигурността
при реализирането на обезпеченията в стре
сови ситуации.
(3) Банката удостоверява пред БНБ, че
прилаганите стрес-тестове са адекватни и
подходящи за оценката на рисковете по ал. 2.
(4) В случаите, когато резултатът от стрестестовете покаже по-ниска реализуема стой
ност на приетото обезпечение от тази, която
се взема предвид при третирането по чл. 9а,
ал. 1 и 2, стойността на обезпечението се
коригира съответно при изчисляването на
стойността на голямата експозиция, за която
се отнася.
(5) Банка, прилагаща третирането по чл. 9а,
ал. 1 и 2, включва в своите вътрешни правила
и следните елементи за ограничаване на риска
от концентрация:
1. политики и процедури относно контрол на
риска, произтичащ от наличието на падежни
несъответствия между базисните експозиции
и предоставената кредитна защита;
2. политики и процедури за случаите по
ал. 4;
3. политики и процедури във връзка с
прилагането на чл. 6, ал. 4.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
след думите „от групата“ се добавя „или от
финансовия холдинг“, а думите „не участва
при определяне на съотношението по чл. 44,
ал. 5“ се заменят с „участва с 20 % от стой
ността си при определяне на съотношението
по чл. 44, ал. 5 и 8“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Експозиции на банката към лица от
групата или от финансовия холдинг, извън
тези по ал. 1, участват с пълен размер при
изчисляване на съотношенията по чл. 44, ал. 5
и 8 от Закона за кредитните институции, освен
ако не е приложим чл. 9 от тази наредба.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
след думите „от групата“ се добавя „или от
финансовия холдинг“, а думите „не участва
при определяне на съотношението по чл. 44,
ал. 5“ се заменят с „участва с 20 % от стой
ността си при определяне на съотношението
по чл. 44, ал. 5 и 8“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Експозиции на банката към лица от
групата или от финансовия холдинг, извън
тези по ал. 1, участват с пълен размер при
изчисляване на съотношенията по чл. 44, ал. 5
и 8 от Закона за кредитните институции, освен
ако не е приложим чл. 9 от тази наредба.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В отчета по ал. 1 банките, получили
разрешение от БНБ за прилагане на вътреш
норейтингов подход за кредитен риск по
смисъла на Наредба № 8 на БНБ, докладват
и 20-те най-големи експозиции на консолиди
рана основа след приспадане на намаленията
по чл. 9.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 12. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В случай на нарушение на лимит, опре
делен в чл. 44, ал. 5 от Закона за кредитните
институции и чл. 3а от тази наредба, банката
незабавно докладва пред БНБ стойността на
експозицията.“
§ 13. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Директива 2006/48/ЕО от 14 юни 2006 г.
относно предприемането и осъществяването
на дейност на кредитни институции и на
Директива 2009/111/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за изменен ие на д и рек т и ви 20 0 6/48/ ЕО,
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2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на
банки – филиали на централни институции,
определени елементи на собствения капитал,
големи експозиции, надзорна уредба и упра
вление при кризи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 44, ал. 2 и 7 във връзка с § 13 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета
с Решение № 94 от 6 октомври 2010 г. на
Управителния съвет на БНБ.
§ 15. Тази наредба влиза в сила от 31 де
кември 2010 г.
§ 16. Първият отчет по наредбата трябва
да бъде представен пред БНБ с данни към
31 декември 2010 г.
8415

Управител: Ив. Искров

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност
на кредитните институции (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г., бр. 38 от
2008 г., бр. 21 от 2009 г. и бр. 20 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. внесен и регистриран капитал, който
напълно покрива загубите, възникващи от
обичайната дейност и при несъстоятелност
или ликвидация и се изплаща след всички
останали вземания;“.
2. Създава се т. 6:
„6. инструменти по чл. 3а.“
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Изисквания към инструментите, призна
вани за капитал от първи ред
Чл. 3а. (1) В капитала от първи ред могат да
се включват и безсрочни инструменти, които
отговарят на следните изисквания:
1. условията, уреждащи инструмента, позво
ляват банката при необходимост да прекрати
за неопределен срок изплащането на лихви
или дивиденти без право на натрупване на
неизплатените суми; банката задължително
прекратява такива плащания, ако е в нару
шение на капиталовите изисквания, уредени
в чл. 7;
2. условията, уреждащи инструмента, пред
виждат главницата и неизплатените лихви или
дивиденти да позволяват покриване на загуби
и да не възпрепятстват рекапитализиране на
банката при спазване на механизмите, разра
ботени за целта от Комитета на европейските
банкови надзорни органи;
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3. при несъстоятелност или ликвидация
на банката изплащането на инструментите е
допустимо, след като се удовлетворят изцяло
вземанията по инструментите, посочени в
чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3;
4. изпълнени са другите условия по чл. 4,
ал. 2, т. 2.
(2) Инструментите по ал. 1 могат да съдър
жат една или повече кол опции, упражними
по преценка на емитента, но не по-рано от
изтичането на 5 години от датата на емисията.
(3) В случай че условията, уреждащи ин
струментите, по преценка на БНБ предвиждат
умерени стимули за обратното им изкупуване
от банката, тази възможност не може да бъде
използвана преди изтичането на 10 години от
датата на емисията.
(4) Инструментите могат да бъдат изкупени
обратно или изплатени само след предвари
телно писмено разрешение от страна на БНБ,
при условие че искането е направено по ини
циатива на банката и не засяга съществено
финансовото състояние или капиталовата є
адекватност. В този случай БНБ може да из
иска от банката замяната им с инструменти
по ал. 1 от същото или по-добро качество или
с акции по чл. 3, ал. 1, т. 1.
(5) Българската народна банка може да
изиска прекратяването на плащанията по
а л. 1, т. 1 в зависимост о т финансово т о
състояние и капиталовата адекватност на
банката. Прекратяването не засяга правото
на банката след съответно уведомление до
БНБ да замени изплащането на лихви или
дивиденти с акции по чл. 3, ал. 1, т. 1, при
условие че този механизъм є позволява да
запази финансовите си ресурси и ако БНБ
не е възразила в 7-дневен срок.
(6) Българската народна банка може да
разреши обратното изкупуване или изплаща
не на инструменти по ал. 1 при изменение в
приложимото данъчно или надзорно трети
ране на такива инструменти, което не е било
предвидено към датата на емисията.
(7) Включването на инструментите по ал. 1
в капитала от първи ред се разрешава от БНБ
въз основа на писмено заявление, придружено
със съответните документи, доказващи нали
чието на изискванията по този член. Срокът
за произнасяне е 30-дневен.“
§ 3. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) По отношение на общата сума на
елементите на чл. 3, ал. 1, т. 6 се прилагат
следните лимити:
1. инструментите, които се конвертират
при извънредни ситуации и могат да бъдат
конвертирани по всяко време по инициатива
на БНБ в позиции по чл. 3, ал. 1, т. 1, при
предварително определени съотношения и на
основание, свързано с финансовото състояние
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или капиталовата адекватност на емитента, не
могат общо да надвишават 50 % от капитала
от първи ред;
2. всички останали инструменти не могат
да надвишават 35 % от капитала от първи
ред, а заедно с инструментите от т. 1 – 50 %;
3. инструментите, чиито разпоредби пред
виждат стимули за обратно изкупуване от
страна на банката, не могат да надвишават:
а) 15 % от капитала от първи ред;
б) заедно с инструментите от т. 2 – 35 %, и
в) заедно с инструментите от т. 1 и 2 – 50 %.“
§ 4. В чл. 6 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато елементите по ал. 3, т. 2, 3
и 4 са положителни (дебитни) позиции, с
тях се намалява консолидираният собствен
капитал. Когато са отрицателни (кредитни)
позиции, те се добавят към консолидирания
капитал от първи ред. Малцинствените участия
по ал. 3, т. 1, включително произтичащите от
инструментите по чл. 3, ал. 1, т. 6 в дъщерните
банкови и небанкови предприятия, които са
обект на пълна консолидация, се отчитат към
съответния елемент на капитала на банката в
зависимост от характера на малцинствените
участия.“
§ 5. Раздел ІV „Особени изисквания към
дружествата за електронни пари“ от глава
втора, част първа се отменя.
§ 6. В чл. 19, ал. 4 накрая се поставя запе
тая и се добавя „с изключение на случаите,
когато се прилага чл. 232, ал. 5“.
§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „първоначален действи
телен“ се заменят с „остатъчен“.
2. В ал. 4 думите „първоначален действи
телен“ се заменят с „остатъчен“.
§ 8. Член 43 се изменя така:
„Експозиции към институции и предприя
тия с краткосрочна кредитна оценка
Чл. 43. Експозиции към институции, за
които се прилага чл. 33, ал. 1 – 6 или екс
позиции към предприятия, за които има
присъдена краткосрочна оценка от призната
АВКО, получават рисково тегло в зависимост
от отнасянето им към една от степените в
скалата за оценка на кредитното качество
съгласно таблица № 7 на приложение № 3
„Стандартизиран подход за кредитен риск“.“
§ 9. Създава се чл. 48а:
„Експозиции по лизингови договори
Чл. 48а. (1) Стойността на експозицията по
лизингови договори e равна на тази стойност
на минималните лизингови вноски. Към мини
малните лизингови вноски се включва и раз
мерът на гарантираната остатъчна стойност,
отговаряща на изискванията за признаване
на доставчици на кредитна защита по чл. 143,
както и на минималните изисквания за при
знаване на други видове гаранции, посочени
в чл. 146 – 148.
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(2) Експозицията по ал. 1 се отнася към
съответния клас съгласно чл. 26.
(3) За експозиции, които представляват
остатъчна стойност на актива по договор за
лизинг, рисковопретегленият размер на експо
зицията се изчислява, като резултатът по ал. 1
се разделя на остатъчния срок на договора за
лизинг, посочен в години, и се закръглява до
не по-малко от единица цяло число.“
§ 10. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато дадена АВКО не е регистри
рана като агенция за кредитен рейтинг в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно агенциите за
кредитен рейтинг, методологията за при
съждане на кредитни оценки на тази АВКО
и присъжданите кредитни оценки трябва да
отговарят на изискванията по чл. 50.“
§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Aлинея 5 се изменя така:
„(5) Изчисляването на рисковопретеглени
експозиции за класа „специализирано креди
тиране“ може да се извършва в съответствие
с чл. 63, ал. 7, като в този случай се изисква
изрично одобрение от БНБ на методологията
за присъждане на рискови тегла на отделните
експозиции.“
2. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) За рисково претегляне на експозици
ите по чл. 59, ал. 1, т. 1 – 3 банката прилага
стойностите на параметъра LGD, установени
в чл. 75, ал. 1, както и конверсионните кое
фициенти, установени в чл. 84, ал. 1, т. 1 – 3.
(9) След разрешение от БНБ по чл. 57, ал. 5
банката може да използва собствени оценки
на параметъра LGD и за конверсионните ко
ефициенти за експозициите, принадлежащи
към класовете по чл. 59, ал. 1, т. 1 – 3 при
спазване на условията на чл. 57.“
3. В ал. 11:
а) в т. 1 се добавя изречение второ:
„Когато експозициите в капиталови инстру
менти, притежавани индиректно чрез КИС,
прибавени към преките експозиции в клас
„капиталови инструменти“, не са съществени
по смисъла на чл. 62, ал. 2, може да се при
ложи ал. 1 на същия член.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за всички други базисни експозиции се
прилага подходът, установен в глава четвърта
„Стандартизиран подход“ на тази част, като
се спазват следните изисквания:
a) за нерейтинговани експозиции и ли
такива с кредитно качество, водещо до найнеблагоприятното рисково тегло в рамките на
съответния клас експозиции, рисковото тегло
се удвоява, но не може да надвишава 833 %;
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б) за всички останали експозиции рисковото
тегло се умножава по 1.1, но не може да има
стойност, по-малка от 5 %.“
4. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Когато експозиции към КИС не от
говарят на изискванията, установени в чл. 45,
или банката не разполага с информация за
всички базисни експозиции на КИС, банка
та изчислява рисковопретегления размер на
експозициите и размера на очакваната загуба
съгласно чл. 66. Това третиране се прилага и за
тези базисни експозиции, за които банката не
може да придобие информация при обичайни
обстоятелства, както и когато използването
на базисните експозиции за изчисляване на
размера на рисковопретеглените експозиции и
размера на очакваните загуби в съответствие
с методите, предвидени в тази глава, би пред
ставлявало неоправдана тежест за банката.“
5. В ал. 13 числото „14“ се заменя с „11“.
§ 12. В чл. 62, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. експозиции към централното прави
телство на държава членка и към неговите
регионални и местни органи на власт, както
и към административни органи, когато са
изпълнени следните изисквания:
а) не съществува разлика в риска по екс
позициите към централното правителство и
експозициите към съответните органи поради
наличието на специфична нормативна уредба;
б) експозициите към централното правител
ство отговарят на степен за кредитно качество
1 съгласно глава четвърта „Стандартизиран
подход“ на тази част;“.
§ 13. В чл. 67, ал. 3 числото „82“ се заменя
с „66“.
§ 14. В чл. 68, ал. 2 думите „чл. 80, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „чл. 80, ал. 2“.
§ 15. В чл. 69, ал. 2 думата „първоначал
ния“ се заменя с „остатъчния“, а накрая се
добавя „и се закръглява до не по-малко от
единица цяло число“.
§ 16. В чл. 77, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. за експозиции, възникващи от репосделки или сделки за предоставяне/получаване
в заем на ценни книжа или стоки, обект на
рамкови нетиращи споразумения, стойността
на M е равна на среднопретегления остатъ
чен падеж на експозицията, но не по-малко
от 5 дни, като за претеглянето се използват
условните стойности на трансакциите;“.
2. Досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съот
ветно т. 5, 6, 7 и 8.
§ 17. В чл. 117 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изискванията на чл. 109 и 110 не се
прилагат за гаранции, издадени от институ
ции, централни правителства и централни
банки, както и от предприятията, посочени в
чл. 143, ал. 1, т. 7 и отговарящи на условието
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по чл. 143, ал. 2, в случаите, когато банката е
получила одобрение за прилагане на правилата
по глава четвърта „Стандартизиран подход“
за експозиции към такива лица. В тези слу
чаи се прилагат изискванията на глава шеста
„Редуциране на кредитния риск“.“
§ 18. В чл. 136 се създава ал. 3:
„(3) Ако КИС инвестира и в инструмен
ти, които не се признават съгласно чл. 135,
дяловете в КИС могат да бъдат признати за
обезпечение до стойността на приемливите
активи при допускане, че КИС е инвестирала
в непризнати за обезпечение активи в найвисоката разрешена от инвестиционните є
ограничения степен. Когато непризнатите
активи имат отрицателна стойност поради
задължения или условни задължения, про
изтичащи от собственост, банката изчислява
общата стойност на непризнатите активи и
намалява стойността на приемливите активи
със стойността на непризнатите активи.“
§ 19. В чл. 137 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ако КИС по ал. 1, т. 3 инвестира и в
инструменти, които не се признават съгласно
ал. 1, т. 1 и 2, дяловете в КИС могат да бъдат
признати за обезпечение до стойността на
приемливите активи при допускане, че КИС
е инвестирала в непризнати за обезпечение
активи в най-високата разрешена от инвести
ционните є ограничения степен. Когато не
признатите активи имат отрицателна стойност
поради задължения или условни задължения,
произтичащи от собственост, банката изчисля
ва общата стойност на непризнатите активи и
намалява стойността на приемливите активи
със стойността на непризнатите активи;“.
§ 20. В чл. 140 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. застрахователното предприятие, което
е издало животозастрахователната полица,
попада в обхвата на разпоредбите на Дирек
тива 2002/83/ЕО и Директива 2001/17/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета или е
обект на надзор от страна на компетентен орган
на трета държава, прилагащ надзорни изис
квания, равностойни на тези в Общността;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. кредитната защита е предоставена за
срока на погасяване на заема; когато това не
е възможно, защото застрахователното пра
воотношение се прекратява преди крайния
срок на договора за заем, банката се уверява,
че сумата, която ще се получи от застрахова
телния договор, служи като обезпечение до
изтичане на срока за погасяване на заема“.
3. Алинея 3 се отменя.
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§ 21. В чл. 143, ал. 1, т. 5 думите „експози
ции към които се приравняват на експозиции
към институции по стандартизирания подход“
се заличават.
§ 22. В чл. 147, ал. 1, т. 3 след думата
„развитие“ се добавя „или меж дународна
организация“.
§ 23. В чл. 157 ал. 4 се изменя така:
„(4) Едновременното използване на оп
ростен и разширен метод се допуска само в
случаите по чл. 58, ал. 1 – 4 и чл. 62, ал. 1,
като банката е в състояние да удостовери пред
БНБ, че едновременното прилагане на двата
метода не се извършва избирателно с цел
намаляване на минималните капиталови из
исквания и не води до регулаторен арбитраж.“
§ 24. В чл. 159, ал. 1 се добавя изречение
второ:
„За тази цел признаването на обезпечението
се извършва преди прилагането на конверси
онни коефициенти.“
§ 25. Създава се чл. 177а:
„Третиране на застрахователни полици
„Живот“
Чл. 177а. (1) Когато са спазени условията,
посочени в чл. 140, частта от експозиция, ко
ято е обезпечена със застрахователна полица
„Живот“, получава:
1. при прилагане на стандартизиран подход
за кредитен риск рисково тегло, както следва:
а) 20 %, когато за първостепенна необез
печена експозиция към застрахователното
предприятие, което издава застрахователната
полица „Живот“, се прилага рисково тегло
20 %;
б) 35 %, когато за първостепенна необез
печена експозиция към застрахователното
предприятие, което издава застрахователната
полица „Живот“, се прилага рисково тегло
50 %;
в) 70 %, когато за първостепенна необез
печена експозиция към застрахователното
предприятие, което издава застрахователната
полица „Живот“, се прилага рисково тегло
100 %;
г) 150 %, когато за първостепенна необез
печена експозиция към застрахователното
предприятие, което издава застрахователната
полица „Живот“, се прилага рисково тегло
150 %;
2. при прилагане на вътрешнорейтингов
подход за кредитен риск – 40 % за стойност на
параметъра LGD, без използване на собствени
оценки за този параметър.
(2) В случай на валутно несъответствие
тек у щата отк у пна стойност се нама л ява
съгласно чл. 178, ал. 3, като стойността на
кредитната защита е текущата откупна стой
ност на застрахователната полица „Живот“.“
§ 26. В чл. 180 се правят следните изме
нения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При третирането по ал. 1 и 2 конвер
сионните коефициенти за задбалансовите
позиции се прилагат след претеглянето на
експозиците.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 27. В чл. 181, ал. 2, т. 3 думата „от“ се
заличава.
§ 28. В чл. 187 се създава ал. 4:
„(4) За целите на ал. 1 – 3 признаването на
обезпечението се извършва преди прилагането
на конверсионни коефициенти.“
§ 29. В чл. 189 ал. 2 се изменя така:
„(2) Банка, която е инициатор, спонсор
или инвеститор, приема подходящи политики
и процедури за оценка на рисковете (вклю
чително репутационен риск, който може да
възникне при сложни структури или продукти),
произтичащи от сделките по секюритизация
на активи, с цел гарантиране съответствието
между практиките по управление и оценка
на рисковете и икономическата същност на
свързаните с тези рискове трансакции.“
§ 30. В чл. 192 се създава ал. 6:
„(6) Когато АВКО е регистрирана като
агенция за кредитен рейтинг в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009, БНБ не из
вършва преглед на изискванията по чл. 50.“
§ 31. Създава се чл. 194а:
„Запазване на нетен икономически интерес
Чл. 194а. (1) Банка, която не е инициатор,
спонсор или първоначален кредитор, може да
поеме кредитния риск от секюритизираща
позиция в търговския или банковия си порт
фейл само ако инициаторът, спонсорът или
първоначалният кредитор изрично е оповестил
пред банката, че ще запази значителен нетен
икономически интерес, който във всички
случаи е не по-малък от 5 %.
(2) Нетни ят икономическ и интерес се
изчислява при инициирането и се поддържа
постоянно. Той не подлежи на намаляване чрез
техниките за редуциране на кредитния риск,
нито чрез поемане на къси позиции, друго
хеджиране или продажба. Нетният икономи
чески интерес при задбалансови позиции се
определя по условната им стойност.
(3) Изискванията за запазване се прилагат
еднократно в рамките на една и съща схема
за секюритизация.
(4) Когато кредитна институция майка
от Европейския съюз или финансов холдинг
майка от Европейския съюз или някое от
дъщерните им предприятия, действащи в
ролята на инициатор/спонсор, секюритизира
експозиции от няколко кредитни институции,
инвестиционни посредници или други фи
нансови институции, включени в обхвата на
надзора на консолидирана основа, посоченото
в ал. 1 изискване може да бъде изпълнено на
консолидирана основа. Изречение първо се
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прилага само ако кредитните институции, ин
вестиционните посредници или финансовите
институции, които са инициирали базисните
експозиции, са се ангажирали да се придър
жат към посочените в ал. 13 изисквания и
своевременно предоставят на инициатора или
спонсора, както и на кредитната институция
майка от Европейския съюз или на финансовия
холдинг майка от Европейския съюз инфор
мацията, която е необходима за изпълнение
на посочените в ал. 15 изисквания.
(5) Алинея 1 не се прилага, ако секюрити
зираните експозиции представляват вземания
или условни вземания към или са изцяло,
безусловно и неотменяемо гарантирани от:
1. централни правителства или централни
банки;
2. регионални или местни органи на власт
та и предприятия от публичния сектор на
държави членки;
3. институции, които съгласно стандарти
зирания подход получават рисково тегло не
повече от 50 %;
4. международни банки за развитие.
(6) Алинея 1 не се прилага по отношение на:
1. сделки, основани на ясен, прозрачен и
достъпен индекс, при който базисните рефе
рентни единици са идентични с единиците,
съставляващи широко търгуван индекс на
п ред п ри я т и я и л и п редс та вл я ва щ и д ру г и
търгуеми ценни книжа, различни от секю
ритизиращи позиции;
2. синдикирани заеми, изкупени вземания
или суапове за кредитно неизпълнение, когато
тези инструменти не са използвани за струк
туриране и/или хеджиране на секюритизация,
обхваната от ал. 1.
(7) Преди да инвестират, както и след това,
когато е подходящо, банките доказват пред
БНБ за всяка от секюритизиращите позиции,
че ги познават задълбочено и изцяло и са
приложили политики и процедури, подходящи
за техния търговски и банков портфейл и съ
образени с рисковия профил на инвестициите
им в секюритизирани позиции, за анализиране
и съхраняване на:
1. информация, оповестена от инициаторите
или спонсорите съгласно ал. 1, която посоч
ва поддържания от тях нетен икономически
интерес в схемата за секюритизация;
2. рисковите параметри на отделната се
кюритизираща позиция;
3. рисковите параметри на базисните екс
позиции на секюритизиращата позиция;
4. историческия опит и понесените загуби
от страна на инициаторите или спонсорите
при предишни секюритизации в съответните
базисни класове експозиции;
5. декларациите и оповестяването от страна
на инициаторите или спонсорите, техните пред
ставители или консултанти за проведеното от
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тях изчерпателно предварително проучване по
отношение на секюритизираните експозиции
и където е приложимо, по отношение качест
вото на обезпечението на секюритизираните
експозиции;
6. където е приложимо – методологията
и концепциите, на които се основава оцен
ката на обезпеченията на секюритизираните
експозиции, както и приетите от инициатора
или спонсора политики за гарантиране неза
висимостта на оценителя;
7. всички структурни елементи на схемата
за секюритизация, които могат значително да
повлияят на риска и доходността на притежа
ваната от банката секюритизираща позиция.
(8) Банките извършват редовно стрес-те
стове, подходящи за притежаваните от тях
секюритизиращи позиции. За целта банките
могат да използват финансови модели, раз
работени от АВКО, при условие че при по
искване банките могат да докажат, че преди
инвестицията са положили дължимата грижа
за проверка на точността на съответните до
пускания, методологията и резултатите при
структурирането и използването на моделите.
(9) Банките, които не са инициатори, спон
сори или първоначални кредитори, приемат
писмени процедури, подходящи за техния
търговски и банков портфейл и съобразени
с рисковия профил на инвестициите им в
секюритизиращи позиции, за постоянно и
своевременно наблюдение на риска и доход
ността на базисните експозиции. Където е
подходящо, наблюдението включва:
1. вида експозиция;
2. процентния дял на заемите с просрочие
над 30, 60 и 90 дни;
3. нивата на неизпълнение;
4. нивата на предсрочни плащания;
5. заемите, за които се очаква процедура
по реализиране на обезпечението;
6. вида обезпечение и в случай на недви
жим имот – дали се обитава;
7. разпределението на кредитните оценки
или други показатели за кредитното качество
на базисните експозиции;
8. отраслова и географска диверсификация;
9. разпределението на съотношението заем/
обезпечение в интервали, които позволяват
лесно да се направи анализ на чувствител
ността.
(10) Когато базисните експозиции сами по
себе си са секюритизиращи позиции, банките
разполагат с посочената в ал. 9 информация
не само по отношение на базисните траншове
на секюритизацията, като например наимено
ванието и кредитното качество на емитента,
но и по отношение риска и доходността на
базисните групи експозиции на тези траншове.
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(11) Банките трябва да познават задълбочено
всички структурни характеристики на секюри
тизацията, които могат значително да повлияят
на риска и доходността на експозициите им
по трансакцията, като например договорения
план за разпределяне на загубите („waterfall“)
и свързаните с него гранични нива, кредитни
подобрения, ликвидни улеснения, задействащи
механизми, свързани с изменения в пазарна
та стойност, и специфичното за конкретната
сделка определение за неизпълнение.
(12) Ако изискванията по ал. 7 – 11 и ал. 15
не са изпълнени поради небрежност или без
действие от страна на банката, БНБ налага
пропорционално допълнително рисково тегло
от не по-малко от 250 %, но не по-неблагопри
ятно от приспадане от собствения капитал,
което рисково тегло би се прилагало съглас
но раздел ІV „Изчислителни процедури“ по
отношение на съответните секюритизиращи
позиции, и постепенно увеличава рисковото
тегло с всяко последващо нарушение.
(13) Банките спонсори и инициатори при
лагат спрямо подлежащите на секюритизация
експозиции същите надеждни и ясно дефини
рани критерии за кредитиране, които прила
гат и по отношение на експозициите, които
държат в собствения си портфейл. За тази
цел банките спонсори и инициатори прилагат
същите процедури за одобрение, изменение,
подновяване или рефинансиране на кредити.
Банките прилагат и същите стандарти за
анализ на участията и записване на секюри
тизационни схеми, закупени от трети лица,
независимо дали тези участия или записани
емисии са част от търговския или банковия
им портфейл.
(14) Ако не са изпълнени посочените в
ал. 13 изисквания, банката инициатор не
прилага чл. 195, ал. 1 и няма право да из
ключва секюритизираните експозиции при
изчисляването на капиталовите изисквания.
(15) Ба н к и т е спонсори и и н и ц иат ори
предоставят на инвеститорите информация
за нивото на нетния икономически интерес
по ал. 1. На потенциалните инвеститори се
предоставя лесен достъп до всички данни от
съществено значение във връзка с кредитното
качество, риска и доходността на отделните
базисни експозиции, паричните потоци и обез
печенията, предоставени спрямо експозициите
по секюритизацията, както и необходимата
информация за провеждането на всеобхватни и
добре обосновани стрес-тестове на паричните
потоци и обезпеченията по базисните експо
зиции. За тази цел данните от съществено
значение се определят към датата на секю
ритизацията и, ако е целесъобразно поради
естеството на секюритизацията – след това.
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(16) Българската народна банка ежегодно
оповестява при спазване на разпоредбите
от ЗКИ за банкова и професионална тайна
обобщена информация за резултатите от над
зорния преглед и наложените мерки в случаи
на неспазване на настоящия член.“
§ 32. В чл. 196 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създават се ал. 1, 2, 3 и 4:
„(1) Банка инициатор на т радиционна
секюритизация може да изключи секюри
тизираните експозиции от изчислението на
рисковопретегления размер на експозициите
и очакваната загуба, ако е изпълнено едно
от следните две условия:
1. значителен кредитен риск, свързан със
секюритизираните експозиции, е прехвърлен
на трети лица;
2. всички секюритизиращи позиции, по
падащи в обхвата на чл. 204, ал. 1 и колона
„Всички останали“ от таблици № 1 и 2 от
приложение № 6, които банката държи в тази
секюритизация, се приспадат от собствения
капитал съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.
(2) Прехвърляне на значителен кредитен
риск е налице в следните случаи:
1. рисковопретегленият размер на междин
ните траншове в секюритизационната схема,
задържани от банката инициатор в тази схема,
не надхвърля 50 % от рисковопретегления
размер на всички междинни траншове в тази
секюритизационна схема;
2. когат о в да дена сек юри т иза ц ионна
схема няма междинни траншове и банката
инициатор може да докаже, че стойността на
секюритизиращите позиции, които биха под
лежали на приспадане от собствения капитал,
надхвърля значително обоснованата оценка
на очакваната загуба по секюритизираните
позиции, банката инициатор е задържала не
повече от 20 % от стойностите на експози
циите, които биха подлежали на приспадане
от собствения капитал.
(3) Прехвърляне на значителен кредитен
риск е налице и когато БНБ се е уверила, че
дадена банка има въведени правила и мето
дология, които гарантират, че възможните
намаления на капиталовите изисквания, по
стигани от инициатора чрез секюритизацията,
са обосновани със съразмерно прехвърляне на
кредитен риск към трети лица. В този случай
банката инициатор доказва пред БНБ, че та
кова прехвърляне на риск към трети лица се
признава за целите на вътрешното управление
на риска и за разпределението на вътрешния
капитал на банката.
(4) Третирането по ал. 2 не се прилага, ако
БНБ прецени, че потенциалното намаление
на рисковопретегления размер на експозици
ите, което банката инициатор би постигнала
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чрез тази секюритизация, не е обосновано
със съответстващо прехвърляне на кредитен
риск на трети лица.“
2. Досегашният текст става ал. 5 и в нея
думите „по смисъла на чл. 195, ал. 1“ се зали
чават, след думата „отговаря“ се добавя „и“,
а в т. 2 думата „чрез“ се заличава.
§ 33. В чл. 197 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създава се ал. 1
„(1) Банка инициатор на синтетична се
кюритизация може да изчислява рисково
претегления размер на експозициите и при
необходимост – очакваната загуба, за секю
ритизираните експозиции в съответствие с
чл. 227, ако е изпълнено едно от следните
условия:
1. значителен риск е прехвърлен към трето
лице чрез обезпечена кредитна защита или
чрез кредитна защита с гаранции;
2. всички секюритизиращи позиции, по
падащи в обхвата на чл. 204, ал. 1 и колона
„Всички останали“ от таблици № 1 и 2 от
приложение № 6, които банката държи в тази
секюритизация, се приспадат от собствения
капитал съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея:
а) думите „смисъла на чл. 196“ се заличават;
б) създава се нова т. 1:
„1. изпълнени са условията по чл. 196,
ал. 2 или 3;“
в) досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съот
ветно т. 2, 3, 4 и 5.
§ 34. В чл. 199 се създава ал. 6:
„(6) Кредитните оценки могат да се използ
ват само когато АВКО публично оповестява
как изменението на риска и доходността на
групата базисни активи влияе върху кредит
ната оценка на съответния транш.“
§ 35. В чл. 206 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „ликвидните улеснения
се признават“ се заменят с „Банка прилага
конверсионен коефициент от 50 % към услов
ните стойности на ликвидните улеснения“.
§ 36. Член 207 се отменя.
§ 37. В чл. 221 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2 – 3“ се заменят
с „ал. 3“.
2. Aлинея 2 се отменя.
§ 38. В чл. 222 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 206, ал. 2“ се
заменят с „по чл. 206“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „по чл. 206, ал. 2“
се заменят с „по чл. 206“.
§ 39. В чл. 232 се правят следните измене
ния и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Независимо от посоченото в ал. 4 тре
тиране банката може систематично да включва
в изчислението на капиталовите изисквания за
кредитен риск от контрагента всички кредитни
деривати, включени в търговския портфейл,
които са част от вътрешно хеджиране или са
закупени като защита срещу кредитен риск
от контрагента, когато кредитната защита е
призната съгласно тази наредба.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 40. В чл. 234 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато банка прилага чл. 232, ал. 5,
третирането по ал. 1 не се прилага.
(4) Независимо от ал. 1 банката може да
избере при изчисляването на капиталовите
изисквания за кредитен риск от контрагента
еднотипно третиране на всички кредитни де
ривати от банковия портфейл, придобити като
защита срещу експозиция от същия портфейл
или срещу експозиция към кредитен риск
от контрагента, когато кредитната защита е
призната съгласно тази наредба.“
§ 41. В чл. 246 ал. 3 се изменя така:
„(3) При суапите за кредитно неизпълнение
се обособява отделна хеджираща съвкупност
за всеки издател на референтен дългов инстру
мент. Кредитен суап за n-ото неизпълнение
се третира, както следва:
1. размерът на рисковата позиция в рефе
рентен дългов инструмент, част от съвкуп
ността от експозиции, която е базисна за този
кредитен суап, представлява ефективната
условна стойност на този дългов инструмент,
умножена с модифицираната дюрация на дери
вата за n-ото неизпълнение по отношение на
промяна в кредитния спред на референтния
дългов инструмент;
2. за всеки референтен дългов инструмент,
част от съвкупност от експозиции, която е ба
зисна за кредитен суап за n-ото неизпълнение,
се обособява отделна хеджираща съвкупност;
рисковите позиции, произтичащи от различни
кредитни деривати за n-ото неизпълнение,
не се включват в една и съща хеджираща
съвкупност;
3. множителят на кредитния риск от кон
трагента, приложим към всяка хеджираща
съвкупност, създадена за даден референтен
дългов инструмент в дериват при n-ото не
изпълнение, е равен на:
а) 0,3 % за референтен дългов инструмент с
присъдена кредитна оценка от призната АВКО,
съответстваща на трета или по-благоприятна
степен на кредитно качество;
б) 0,6 % за останалите дългови инстру
менти.“
§ 42. В чл. 274 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Когато банка купува кредитна защита
за няколко референтни задължения въз основа
на кредитен дериват за първо неизпълнение,
институцията може да изключи специфичния
риск на референтното задължение, за което
съгласно таблица № 1 от приложение № 9
„Пазарни рискове“ се прилага най-ниското
изискване за специфичен риск измежду всички
базисни референтни задължения.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) В случай на кредитен дериват за n-ото
неизпълнение купувачът на защита може да
изключи специфичния риск само ако предва
рително е получил защита за неизпълненията
от 1 до n-1 или когато n-1 неизпълнения вече
са настъпили. В тези случаи се прилага съ
ответно методологията за деривати за първо
неизпълнение по ал. 3.“
§ 43. В чл. 328 ал. 2 се изменя така:
„(2) Банката разпределя историческите
данни за загубите по групи дейности и ви
дове операционни събития съгласно таблици
№ 1 и 2 на приложение № 10 „Операционен
риск“, като използва документирани обективни
критерии за разпределяне. При изключителни
обстоятелства загубите от събития, които
засягат цялата институция, могат да бъдат
отнесени към допълнителна група дейности,
наречена „корпоративни позиции“. Загубите
от операционен риск, които са отчитани като
кредитен риск и исторически са включвани
във вътрешната база данни за кредитен риск,
се включват в базата данни за операционен
риск и се класифицират отделно. Не подлежат
на изискване за операционен риск загуби,
които продължават да се третират като кре
дитен риск при изчисляване на минималните
капиталови изисквания. Загубите от опера
ционен риск, които са отчитани като пазарен
риск, се включват в обхвата на капиталовото
изискване за операционен риск.“
§ 44. В чл. 332, ал. 4 след думите „застра
хователното покритие“ се добавя „и другите
механизми за редуциране на риска“.
§ 45. В чл. 339, ал. 3 след думите „за
страхователни полици“ се добавя „и други
механизми“.
§ 46. В чл. 346 т. 1 се изменя така:
„1. по чл. 3а, ал. 7 и чл. 4, ал. 5 – 1000 лв.;“.
§ 47. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 12 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и всяка изгодна опция
за покупка (т.е. опция, чието упражняване е
достатъчно сигурно)“.
2. В § 3 се създават т. 19 и 20:
„19. „Запазване на нетен икономически
интерес“ означава изпълнение на поне едно
от следните условия:
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а) запазване на не по-малко от 5 % от но
миналната стойност на всеки от траншовете,
продадени или прехвърлени на инвеститорите;
б) в случай на секюритизация на револви
ращи експозиции – запазване на не по-малко
от 5 % от номиналната стойност на секюри
тизираните експозиции;
в) запазване на произволно избрани експо
зиции, съответстващи на не по-малко от 5 %
от номиналната стойност на секюритизира
ните експозиции, ако в противен случай тези
експозиции щяха да бъдат секюритизирани,
при условие че броят на потенциално секю
ритизираните експозиции при инициирането
е не по-малък от 100, или
г) запазване на транша за първа загуба и при
необходимост на други траншове със същия
или по-висок рисков профил от траншовете,
прехвърлени или продадени на инвеститорите,
чийто падеж не настъпва по-рано от падежа
на траншовете, прехвърлени или продадени
на инвеститорите, така че запазването да
се равнява общо на не по-малко от 5 % от
номиналната стойност на секюритизираните
експозиции.
20. „Междинни траншове“ в секюритиза
ционна схема са позиции, за които се прилага
рисково тегло, равно или по-ниско от 350 %,
и които са с по-ниска степен на обезпечение
от първостепенните позиции в тази секюри
тизация и с по-ниска степен на обезпечение
от всяка секюритизираща позиция в тази
секюритизация, за която:
а) п ри изч ис л и т ел н и т е п р оцед у ри по
чл. 202 – 214 се определя първа степен кре
дитно качество, или
б) п ри изч исл и т ел н и т е п роцед у ри по
чл. 215 – 230 се определя първа или втора
степен кредитно качество.“
3. В § 4, т. 14 накрая се добавя изречение
трето:
„При използване на метода на вътрешните
модели всички нетиращи съвкупности с един
и същ контрагент могат да бъдат третирани
като една нетираща съвкупност, ако симу
лираните отрицателни пазарни стойности на
отделните нетиращи съвкупности получават
стойност нула в оценката на очак ваната
експозиция.“
4. Създават се параграфи 5а и 5б:
„§ 5а. Документите, които се изискват за
издаване на разрешения по чл. 3а, чл. 4 и
чл. 260, се представят в БНБ с легализиран
превод на български език, в случай че са
съставени на чужд език. При несъответствие
между текстовете за верен се приема българ
ският превод.
§ 5б. Тази наредба въвежда разпоредбите на:
Директива 2006/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
относно предприемането и осъществяването
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на дейност от кредитните институции (пре
работена);
Директива 2006/49/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно
капиталовата адекватност на инвестицион
ните посредници и кредитните институции
(преработена);
Директива 2007/18/ЕО на Комисията от
27 март 2007 г. за изменение на Директива
2006/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изключването или
включването на определени институции от/във
нейното приложно поле и относно третирането
на експозициите към международни банки
за развитие;
Д и рек т и ва 20 09/27/ ЕО на Ком иси я та
от 7 април 2009 г. за изменение на някои
приложения към Директива 2006/49/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по от
ношение на техническите разпоредби относно
управлението на риска;
Д и рек т и ва 20 09/83/ ЕО на Ком иси я та
от 27 юли 2009 г. за изменение на някои
приложения към Директива 2006/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отно
шение на техническите разпоредби относно
управлението на риска;
Директива 2009/111/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. за изменение на директиви 2006/48/
ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение
на банки – филиали на централни институции,
определени елементи на собствения капитал,
големи експозиции, надзорна уредба и упра
вление при кризи.“
§ 48. В § 11 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2012“ се заменя с „2015“.
§ 49. В приложение № 3, таблици № 3 и
4 думите „първоначален действителен“ се
заменят с „остатъчен“.
§ 50. В приложение № 7, таблица № 3, т. 2
и 3 думата „неплащане“ се заменя с „неиз
пълнение“.
§ 51. В приложение № 9, таблица № 1,
колона 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ред 3 думите „емитирани или гаран
тирани от предприятия, които биха получили
първа или втора степен“ се заменят с „еми
тирани или гарантирани от предприятия,
които биха получили първа, втора или трета
степен“.
2. В ред 4 думите „емитирани или гаран
тирани от предприятия, които биха получи
ли трета или четвърта степен“ се заменят с
„емитирани или гарантирани от предприятия,
които биха получили четвърта степен“.
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§ 52. В приложение № 11 се правят след
ните изменения и допълнения:
1. В списък № 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. Обобщена информация за основните
характеристики на елементите на капитало
вата база и компонентите им, включително
инст ру ментите, посочени в чл. 3а, и ин
струментите, клаузите на които предвиждат
стимул за обратно изкупуване от страна на
банката;
2. Размер на к а п и та ла о т п ърви ред,
включително отделно оповестяване на ком
понентите му, общ размер на инструменти
те, посочени в чл. 3а, и на инструментите,
клаузите на които предвиж дат стимул за
обратно изкупуване от страна на банката и
извършените намаления;“.
2. В списък № 8 се създават т. 4 и 5:
„4. Най-високият, най-ниският и средният
дневен размер на стойността под риск през
отчетния период и размерът на стойността
под риск към края на периода;
5. Сравнение за отчетния период между
дневни я размер на стойност та под риск,
изчислена в края на деня, и еднодневната
промяна в стойността на портфейла до края
на следващия работен ден, както и анализ на
всички съществени превишения.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 53. Член 194а се прилага по отношение на
нови схеми за секюритизация, инициирани от
1 януари 2011 г. включително, а по отношение
на съществуващите схеми за секюритизация в
случай на прибавяне на нови базисни експо
зиции или тяхната замяна след тази дата – от
1 януари 2015 г. включително.
§ 54. (1) Българска народна банка оповес
тява общите критерии и методологии, приети
с оглед спазването на чл. 194а, в срок до
31 декември 2010 г.
(2) Първото оповестяване по чл. 194а,
ал. 16 се извършва въз основа на данни към
31 декември 2011 г.
§ 55. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 40, 49, 50 и 70 във връзка с § 13
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за кредитните институции и е при
ета с Решение № 93 от 6 октомври 2010 г. на
Управителния съвет на БНБ.
§ 56. Първият отчет по Наредба № 8 за
капита ловата адек ватност на кредитните
институции съгласно тези изменения трябва
да бъде представен в БНБ с данни към 31 де
кември 2010 г.
§ 57. Тази наредба влиза в сила от 31 де
кември 2010 г. с изключение на параграф 5,
който влиза в сила от 30 април 2011 г.
Управител: Ив. Искров
8416
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за управлението и надзора
върху ликвидността на банките (ДВ, бр. 22
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се отменят.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Банките прилагат надеждни стратегии,
политики, процедури и системи за установя
ването, измерването, управлението и наблю
дението на ликвидния риск, които отговарят
на следните изисквания:
1. разработени са за подходящи времеви
хоризонти, включително за един работен ден,
така че да гарантират поддържането на адек
ватно равнище на ликвидни буфери;
2. разработени са в зависимост от групите
дейности, валутите и структурните единици
в групата и включват подходящи механизми
за разпределение на разходите, ползите и
рисковете, свързани с ликвидността;
3. пропорционални са на сложността, рис
ковия профил, обема на дейност на банката и
толеранса към риск, установен от компетент
ния орган за управление на банката;
4. отразяват значимостта на банката във
всяка държава членка, в която тя упражнява
дейност.
(6) Системата за установяване, измерване,
управление и наблюдение на ликвидния риск
(система за управление на ликвидността) има
за основна цел поддържането на ликвидни
средства за обезпечаване несъответствията
меж ду вход ящите и изход ящите парични
потоци.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Системата за управление на ликвид
ността на банката включва:
1. правила и процедури за установяване,
измерване, управление и наблюдение на лик
видността;
2. орган за управление на ликвидността,
пряко подчинен на компетентния орган за
управление на банката;
3. ефективна управленска информационна
система.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него
се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „Системата
за ликвидността трябва да“ се заменят със
„Системата за управление на ликвидността“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите „приетите правила и про
цедури“ се заменят с „приетите стратегии,
политики, правила, процедури и системи за
оценка и управление на ликвидния риск“;
г) точка 3 се изменя така:
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„3. компетентният орган за управление е
определил толеранс на банката към ликви
ден риск и съответните лимити за ликвидни
позиции и ликвидни буфери, които се пре
разглеждат периодично по отделните времеви
хоризонти;“
д) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „като взема предвид и съществуващите
нормативни и оперативни ограничения във
връзка с евентуално прехвърляне на ликвид
ни средства и свободни от тежести активи“;
е) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „като използва алтернативни сценарии
по отношение на ликвидните си позиции и
редуцирането на риска; алтернативните сце
нарии обхващат и задбалансовите позиции,
включително задължения към дружества със
специална инвестиционна цел – секюрити
зация, или други дружества, по отношение
на които банката действа като спонсор или
предоставя съществена ликвидна подкрепа“;
ж) в т. 7 думите „независим преглед“ се
заменят с „периодичен независим преглед“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „неблагоприятни“ се заменя
с „извънредни“, а накрая се поставя точка и
запетая и се добавя „тези планове подлежат
на периодична проверка, актуализиране въз
основа на резултатите от прилаганите алтер
нативни сценарии, докладване и одобрение от
компетентния орган за управление и водят до
подходящи промени във вътрешните политики
и процеси“;
б) създават се нови т. 4 и 5:
„4. методология за установяване, измерване,
управление и текущ контрол на източниците
за финанси ране, коя то обх ваща тек у щ и
те и прогнозираните съществени парични
потоци, произтичащи от активи, пасиви и
задбалансови позиции, включително услов
ните задължения и възможното влияние на
репутационния риск;
5. техники за редуциране на ликвидния
риск, вк лючително система от лимити и
ликвидни буфери за преодоляване на небла
гоприятни събития, както и диверсификация
на структурата на финансиране и на достъпа
до източници на финансиране;“
в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 6 и 7.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Банките разграничават, особено при
извънредни ситуации, активите, предоставени
като обезпечение, от свободните от тежести
активи, които са винаги достъпни, като взе
мат предвид правния субект, който държи
активите, държавата, в която активите са
записани – в регистър или по сметка, както
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и тяхната приемливост, и осъществяват на
блюдение върху начините за своевременно
ползване на активите.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „като отчита възможното въздейст
вие на алтернативни сценарии по отношение
на самата банка или на пазара като цяло,
както и комбинация от тях. За тази цел се
разглеждат различни времеви хоризонти и
обстоятелства с различна степен на небла
гоприятно влияние“.
2. В ал. 4 в края на изречение първо се
поставя запетая и се добавя „като отчита и
резултатите от алтернативните сценарии по
ал. 3“, а изречение второ се заличава.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Компетентният орган за управление
на банката периодично разглежда и оценява
ефективността на решенията по ал. 4, като
актуализира стратегиите и вътрешните по
литики и лимити за ликвиден риск, в които
са предвидени подходящи мерки за прилага
нето им в евентуални случаи на недостиг на
ликвидност.
(6) Компетентният орган за управление ин
формира съответните направления в банката
за нивото на толеранс към риска.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „система за наблюдение
на ликвидността“ се заменят със „система
за измерване, наблюдение и контрол на лик
видността“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „и ликвидни
буфери; и“;
б) създава се т. 4:
„4. използване на подходящи механизми
за разпределение на разходите, ползите и
рисковете, свързани с ликвидността.“
§ 6. В чл. 7, ал. 3 след думите „плановете
є за“ се добавя „действия при“.
§ 7. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) Проверителите по чл. 76 от Закона за
кредитните институции извършват проверка
на изготвения от банката годишен надзорен
отчет и изразяват мнение по реда и условията
на чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 14 на БНБ
за съдържанието на одиторския доклад за
надзорни цели.“
§ 8. В чл. 10, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. способността на банката за посрещане на
ликвидни затруднения и времето за оцеляване
на банката, измерено чрез притежаваните от
нея ликвидни активи.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
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„Надзорен преглед и оценка на системата
за управление на ликвидността
Чл. 11. (1) Надзорният преглед по чл. 79
от Закона за кредитните институции, съот
ветно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8 на
БНБ, обхваща степента и управлението на
ликвидния риск, включително разработва
нето на алтернативни сценарии, на техники
за редуциране на ликвидния риск, в частност
нивата, състава и качеството на ликвидните
буфери, и на ефективни планове за извънредни
обстоятелства.
(2) Българската народна банка текущо
оценява стабилността на управлението на
ликвидния риск на всяка отделна банка, вклю
чително адекватността на стратегията є за
оцеляване, ако бъде обект на масово теглене
на депозити, въз основа на информацията,
събрана по реда на чл. 9 и 10.
(3) При извършването на надзорния пре
глед по ал. 1 БНБ отчита ролята на банката
за финансовите пазари.
(4) Бъ л гарск ата народ на ба н к а взема
предвид възможното въздействие от упраж

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

няването на надзорните си правомощия по
тази наредба върху финансовата стабилност
на другите държави членки.“
§ 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато отделна банка изпадне в лик
видни затруднения или систематично не из
пълнява изискванията за приемливо ниво на
ликвидност по чл. 8, ал. 3, подуправителят,
ръководещ управление „Банков надзор“, оп
ределя за банката минимални коефициенти
за ликвидност, които тя трябва да постигне
в определен срок.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народ
на банка и чл. 42, ал. 2 във връзка с § 13 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета
с Решение № 95 от 6 октомври 2010 г. на
Управителния съвет на БНБ.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 31 декем
ври 2010 г.
Управител: Ив. Искров
8417

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

повед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008г.),
Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от
2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от
2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Запо
вед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от
2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60
от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ,
бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г.
(ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), За
повед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.), както следва:

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-70
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/58/ЕС на Комисията от 23 август 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
по отношение на разширяването на употребата на
активното вещество ипродион (ОВL 221, 2010 г.)
нареждам:
1. Изменям списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г., попр., бр. 7
от 2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559
от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от
2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от
2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50
от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), За
„
Общо
име, иденти
фикационни
номера

IUPAC
име

Чис
тота

1

2

3

3-(3,5дихлорофенил)низопро
пил-2,4диоксоимидазолидин1-карбок
симид

960
g/kg

50.
Ипродион
CAS
№ 3673419-7
CIPAC № 278

Номер
Дата
Дата
Срок
Срок за
на ди
на
на из
за
приключ
ректива вли тичане при
ване на
та за
зане в на сро лагане пререгист
измене сила
ка на
на
рацията
ние
включ- разпо
ване
редби
те на
национално
ниво

4

5

6

7

8

2010/
58/ ЕС

01.01.
2004

31.12.
2013

25.12.
2010

-

Специфични условия

9
Разрешава се единствено за
употреба като фунгицид и
нематоцид.
За прилагането на единните
принципи, предвидени в
приложение VI, се отчитат
заключенията на доклада
за преглед за ипродиона, и
по-специално допълнения I
и II към него, така, както
са завършени на 3 декем
ври 2002 г. от Постоянния
комитет по хранителната
верига и здравето на живот
ните. В тази обща оценка
държавите членки:
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8

9
– следва да обърнат спе
циално внимание на
потенциалното заразяване
на подземните води, ко
гато активното вещество
се прилага във високо
съдържание (по-конкретно
върху тревни площи) върху
кисели почви (pH под 6)
при уязвими климатични
условия,
– трябва внимателно да
разгледат риска за водните
безгръбначни, ако активно
то вещество се прилага в
пряка близост до повърх
ностни води; при необхо
димост следва да се вземат
мерки за намаляване на
риска.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8394

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-12-71
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/42/ЕС на Комисията от 28 юни 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с цел включване на прах от семена от сминдух
(FEN 560) като активно вещество (ОВL 161,
2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.

“
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), както следва:
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„
Общо
IUPAC Чистота Номер Дата на
Дата
Срок за
Срок за
име,
име
на ди влизане на из
прила
приключ
идентифика
ректи в сила тичане
гане на
ване на
ционни
вата за
на сро разпоред
пререномера
включ
ка на
бите на
гист
ване
включнацио
рацията
ване
нално
ниво

Специфични условия

313.
F E N 5 6 0 Не се
(наричано прила
също така га
сминдух
или прах
от семена
от сминдух)
CAS
№:
Няма
CIPAC №:
Няма
Активното
вещество се
произвежда
от семена
на прах от
Tr i g o n e l l a
foenumgraecum L
(сминдух)

ЧАСТ А
Могат да бъдат разре
шени само приложе
нията като елиситор
на естествените меха
низми за защита на
културата.
ЧАСТ Б
За прилагане на
единните принципи
на приложение VI се
вземат предвид за
ключенията на докла
да за FEN 560 (прах от
семена от сминдух), и
по-специално допъл
нения I и II към него,
завършени от Посто
янния комитет по
хранителната верига
и здравето на живот
ните на 11 май 2010 г.
При тази обща оцен
ка държавите членки
трябва да обърнат
специално внимание
на риска за операто
рите, работниците и
други присъстващи
лица.
Условията за изда
ване на разрешение
включват, когато е
целесъобразно, мер
ки за намаляване на
риска.

2010/
1 0 0 % 42/ЕС
прах от
семе
на от
смин
дух без
никакви
добавки
или ек
страк
ция;
семена
та са с
качест
во на
храни,
годни
за кон
сумация
от чове
ка

01.11.
2010

31.10.
2020

01.05.
2011

30.04.
2012

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Цв. Димитров
8395
ЗАПОВЕД № РД-12-72
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/29/ЕС на Комисията от 27 април 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съве

та за включване на флоникамид (IKI-220) като
активно вещество (ОВL 106, 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
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2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

310.
Флоника
мид (IKI220)
CAS
№ 15806267-0
CIPAC
№ 763

IUPAC
име

N-цианометил-4(трифлуорометил)
никотинамид

Чистота

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от
2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62
от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г.
(ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от
2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), както следва:

Номер
Дата
Дата
Срок
Срок
на ди
на
на из за при за при
ректива вли тичане лагане ключ
та за
зане в на сро на раз ване на
измене сила
ка на
поред пререние
включ- бите на
гист
ване
нацио рацията
нално
ниво

2010/
≥ 960 g/ 29/ ЕС
kg
Приме
сът на
толуен
в техническия
м а т е риал не
трябва
да над
вишава
3 g/kg

01.09.
2010

31.08.
2020

01.03.
2011

29.02.
2012

Специфични условия

ЧАСТ А
Разрешава се единстве
но за употреба като ин
сектицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на един
ните принципи, предви
дени в приложение VI,
следва да се отчитат за
ключенията на доклада
от прегледа за флони
камид, и по-специално
неговите допълнения I и
II, така, както са окон
чателно формулирани от
Постоянния комитет за
хранителната верига и
здравето на животните
на 22 януари 2010 г.
При тази цялостна оцен
ка държавите членки
трябва да обърнат осо
бено внимание на:
– риска за операторите
и работниците, влизащи
по-късно в помещението,
– риска за пчели.
Условията за получаване
на разрешения включват
мерки за намаляване
на риска, когато това е
целесъобразно.
В съответствие с член 13,
параграф 5 държавите
членки уведомяват Ко
мисията за характерис
тиките на техническия
материал, произведен
за търговски цели.
“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Цв. Димитров

8396

ЗАПОВЕД № РД-12-73
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/27/ЕС на Комисията от 23 април 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с оглед на включването на трифлумизол като
активно вещество (ОВL 104, 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г., попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

311.
Тр и ф л у м и 
зол
CAS
№ 9938789-0
CIPAC
№ 730

(E)-4хлороα,α,αтрифуоро-N-(1имидазол-1ил-2пропоксиетилиден)o-толуи
дин

≥ 980 g/
kg
Приме
си:
толуол:
не по
вече от
1 g/kg

ВЕСТНИК
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(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), както следва:

Номер
Дата
Дата
Срок
Срок
на ди на вли на из
за
за при
ректи зане в тичане при
ключ
вата за
сила
на
лагане ване на
измене
сро
на
пререние
ка на разпо
гист
включ- редби рацията
ване
те на
нацио
нално
ниво

Специфични условия

4

5

6

7

8

9

2010/
27/ЕС

01.07.
2010

30.06.
2020

-

-

ЧАСТ А
Допуска се да бъде раз
решена единствено упо
требата като фунгицид
в парници с изкуствен
субстрат.
ЧАСТ Б
За прилагането на единни
те принципи, предвидени в
приложение VI, следва да
се отчитат заключенията
на доклада от прегледа за
трифлумизол, и по-специ
ално неговите допълне
ния I и II, така, както са

БРОЙ 85
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3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 4 7
8

9
окончателно формулирани
от Постоянния комитет
по хранителната верига и
здравето на животните на
12 март 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки тряб
ва да обърнат специално
внимание:
– на безопасността на опе
раторите и работници
те – условията на употре
ба да предвиждат използ
ване на подходяща лична
защитна екипировка;
– на възможното въз
действие върху водните
организми и трябва да
гарантират, че условията
за разрешение включват,
когато е необходимо, мер
ки за намаляване на риска.
“

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8397

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-12-74
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/38/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с оглед включването на сулфурил флуорид като
активно вещество (ОВL 154, 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г., попр. бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.

(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), както следва:
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„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

IUPAC
име

Чисто
та

1

2

3

4

5

6

7

8

9

≥ 994
g/kg

2010/
38/ЕС

01.11.
2010

31.10.
2020

01.03.
2011

29.02.
2012

ЧАСТ А
Единствено употреба като
инсектицид/ нематоцид (фу
мигант), прилаган от про
фесионалисти в затворени
помещения:
а) които са празни; или
б) когато условията на упо
треба гарантират, че излага
нето на потребителя на това
вещество е приемливо, може
да бъде разрешена.
ЧАСТ Б
За прилагането на единни
те принципи, предвидени в
приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на
доклада за прегледа за сулфу
рил флуорид, и по-специално
допълнения I и II към него,
така, както е финализиран от
Постоянния комитет по хра
нителната верига и здравето
на животните на 11 май 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва
да обърнат особено внима
ние на:
– риска, породен от неорга
ничен флуорид, съдържащ
се в заразени продукти, като
брашно и трици, които са
останали в машините за сми
лане по време на фумигация,
или зърно, съхранявано в
силозите на мелницата; не
обходими са мерки, с които
да се гарантира, че такива
продукти няма да влязат в
хранителната верига и верига
та на хранене на животните;
– риска за операторите и
работниците, влизащи покъсно в помещение след
фумигиране и проветрява
не; необходими са мерки,
с които да се гарантира,
че те разполагат със само
стоятелен дихателен апарат
или с друг вид подходящи
средства за лична защита;
– риска за други присъства
щи лица чрез обособяването
на защитна зона около поме
щението за фумигиране.

311.
Сулфурил
флуорид
CAS
№ 00269979-8
CIPAC
№ 757

Сулфу
рил флу
орид

Номер
Дата
на ди
на
ректива вли
та за
зане в
измене
сила
ние

Дата
Срок
Срок
на из
за
за при
тичане при
ключ
на сро лагане ване на
ка на
на
преревключ- разпо
гист
ване
редби рацията
те на
нацио
нално
ниво

Специфични условия
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2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 4 9
8

9
Когато е уместно, условията
на разрешението включват
мерки за намаляване на
риска.
Съответните държави членки
гарантират, че нотификаторът
представя пред Комисията
допълнителна информация,
и по-специално потвържда
ваща информация за:
– необходимите условия за
обработка чрез смилане, за
да се гарантира, че остатъч
ните количества от флуорид
йон в брашното, триците
и зърното не превишават
естествените фонови кон
центрации;
– концентрациите на сулфу
рил флуорид в тропосферата;
измерените концентрации
следва да се актуализират
редовно; границата на от
криване за анализа е наймалко 0,5 ppt (равностойно
на 2,1 ng сулфурил флуорид/
m3 тропосферен въздух);
– предвижданията за прибли
зителното време на престой
в атмосферата на сулфурил
флуорид, като се изхожда от
най-неблагоприятното въз
можно развитие и предвид
потенциала за глобално за
топляне (ПГЗ).
Те следва да гарантират, че
нотификаторът предоставя
тази информация на Комиси
ята не по-късно от 31 август
2012 г.
“

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8398

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-12-75
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад
министрацията във връзка с Директива 2010/39/
ЕС на Комисията от 22 юни 2010 г. за изменение
на приложение І към Директива 91/414/ ЕИО на
Съвета по отношение на специалните разпоред
би относно активните вещества клофентезин,
дифлубензурон, ленацил, оксадиазон, пиклорам
и пирипроксифен (ОВL 156, 2010 г.) нареждам:

І. В Заповед № РД-12-77 от 08.10.2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.) в т. 1 се правят следните из
менения:
1. В колона 7 „Срок за прилагане на разпо
редбите на национално ниво“ датата 01.07.2009 г.
се заменя с 01 януари 2011 г.
2. На ред 177. Клофентезин, в колона 9 „Спе
цифични условия“ Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключенията
в доклада за преглед на клофентезин, и по-спе
циално допълнения I и II към него, така както е
окончателно формулиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на животните
на 11 май 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на следното:
– характеристиките на произведения за тър
говски цели технически материал трябва да
бъдат потвърдени и подкрепени от съответните
аналитични данни; използваното в документа

С Т Р.
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цията за токсичност опитно вещество ще бъде
сравнено и съпоставено с тази спецификация
на техническия материал;
– безопасността на оператора и работника, като
гарантират, че условията на употреба пред
писват, когато е необходимо, използването на
подходяща лична предпазна екипировка;
– възможността за пренасяне на големи разсто
яния по въздуха;
– риска за нецелевите организми; когато е
уместно, условията на разрешението включват
мерки, целящи смекчаване на рисковете.
Съответните държави членки гарантират, че
не по-късно от 31 юли 2011 г. нотификаторът ще
представи пред Комисията програма за наблюде
ние, за да се оцени потенциалът на клофентезин
за преносимост на големи разстояния по въздуха
и свързани с околната среда опасности. Резул
татите от програмата за наблюдение ще бъдат
представени не по-късно от 31 юли 2013 г. пред
докладващата държава членка и пред Комисията
под формата на доклад за наблюдение.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще предостави пред Комисията не
по-късно от 30 юни 2012 г. потвърждаващи изслед
вания относно метаболитите на клофентезин по
отношение на оценката за техния токсикологичен
риск и риска за околната среда.“
3. На ред 180. Дифлубензурон, в колона 9
„Специфични условия“ Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключени
ята в доклада за преглед на дифлубензурон, и
по-специално допълнения I и II към него, така
както е окончателно формулиран от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 11 май 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на следното:
– характеристиките на произведения за тър
говски цели технически материал трябва да
бъдат потвърдени и подкрепени от съответните
аналитични данни; използваното в документа
цията за токсичност опитно вещество ще бъде
сравнено и съпоставено с тази спецификация
на техническия материал;
– защитата на водните организми;
– защитата на земните организми;
– защитата на нецелевите артроподи, включи
телно пчели.
Когато е целесъобразно, условията за употреба
включват мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще предостави пред Комисията
не по-късно от 30 юни 2011 г. допълнителни
изследвания относно потенциалната токсико
логична значимост на примесите и метаболит
4-хлоранилин (PCA).“
4. На ред 182. Ленацил, в колона 9 Специфични
условия, Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключенията
в доклада за преглед на ленацил, и по-специално
допълнения I и II към него, така както е окон
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чателно формулиран от Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните
на 11 май 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на следното:
– риска за водните организми, особено за во
дораслите и водните растения; условията за
получаване на разрешение следва да включват,
когато е необходимо, мерки за намаляване на
риска, като например буферни зони между
третираните площи и надземните водоизточ
ници;
– опазването на подпочвените води, когато ак
тивното вещество се прилага в чувствителни
от гледна точка на почвата или на климатич
ните условия области; условията за издаване
на разрешително следва да включват мерки за
намаляване на риска и следва да се започнат
програми за наблюдение, за да се установи
евентуалното замърсяване на подпочвените
води от метаболитите IN-KF 313, M1, M2 и
M3 в особено изложените на риск области,
когато е целесъобразно.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще предостави пред Комисията
потвърждаваща информация по отношение на
състава и характеризирането на установените в
лизиметричните изследвания почвени метаболити
Polar B и Polars и метаболити M1, M2 и M3, както
и потвърждаващи данни за ротационните кул
тури, включително и възможните фитотоксични
въздействия. Те гарантират, че нотификаторът
предоставя тази информация на Комисията до
30 юни 2012 г.
В случай че решение за класификацията на
ленацил по Директива 67/548/ЕИО установи не
обходимостта от допълн ителна информация за
значимостта на някои метаболити IN-KE 121, INKF 313, M1; M2, M3, Polar B и Polars, съответните
държави членки ще изискат предоставянето на
такава информация. Те гарантират, че нотифи
каторът ще предостави посочената информация
на Комисията в срок шест месеца считано от
нотифицирането на решението за класификация.“
5. На ред 183. Оксадиазон, в колона 9 „Специ
фични условия“ Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключенията
в доклада за преглед на оксадиазон, и по-специ
ално допълнения I и II към него, така както е
окончателно завършен от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на животните
на 11 май 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на следното:
– характеристиките на произведения за тър
говски цели технически материал трябва да
бъдат потвърдени и подкрепени от съответните
аналитични данни; използваното в документа
цията за токсичност опитно вещество ще бъде
сравнено и съпоставено с тази спецификация
на техническия материал;
– потенциала за замърсяване на почвените води
от метаболита AE0608022, когато посоченото
активно вещество се прилага в случаи, при
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които може да възникнат продължителни
анаеробни условия или в чувствителни от
гледна точка на почвата и на климатичните
условия области; условията на разрешението
трябва да включват мерки за намаляване на
риска, когато това е целесъобразно.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще представи пред Комисията:
– допълнителни изследвания относно потенци
алната токсикологична значимост на даден
примес в предложената техническа специфи
кация;
– информация за допълнително изясняване на
наличието на метаболит AE0608033 в първични
култури и ротац ионни култури;
– допълнителни изпитвания върху ротационни
култури (а именно кореноплодни и зърненожитни култури) и изследване на метаболизма
на преживните животни, за да се потвърди
оценката на риска за потребителите;
– допълнителна информация относно риска за
хранещи се със земни червеи птици и бозай
ници, както и риска в дългосрочен план за
рибите.
Те гарантират, че нотификаторът ще предостави
тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г.“
6. На ред 184. Пиклорам, в колона 9 „Специ
фични условия“ Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключенията
в доклада за преглед на пиклорам, и по-специ
ално допълнения I и II към него, така както е
окончателно формулиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на животните
на 11 май 2010 г.
При цялостната оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на:
– потенциала за замърсяване на почвените води,
когато пиклорам се прилага в чувствителни от
гледна точка на почвата и на климатичните
условия области; условията на разрешението
трябва да включват мерки за намаляване на
риска, когато това е целесъобразно.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще представи пред Комисията:
– допълнителна информация, потвърждаваща,
че прилаганият при изпитвания с остатъчните
вещества аналитичен метод за наблюдение
вярно определя остатъчните количества от
пиклорам и от неговите комбинации;
– изследване на фотолиза в почвата, за да се
потвърди оценката за разграждането на пик
лорам.
Те гарантират, че нотификаторът ще предостави
тази информация на Комисията до 30 юни 2012 г.“
7. На ред 185. Пирипроксифен, в колона 9
„Специфични условия“ Част Б се изменя така:
„ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на
приложение VI се вземат предвид заключени
ята в доклада за преглед на пирипроксифен, и
по-специално допълнения I и II към него, така
както е окончателно завършен от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 11 май 2010 г.
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При цялостната оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на:
– безопасността на оператора, като гарантират, че
условията на употреба предписват използването
на подходяща лична предпазна екипировка,
когато е целесъобразно;
– риска за водните организми; когато е целе
съобразно, условията за употреба включват
мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки гарантират, че
нотификаторът ще предостави на Комисията
допълнителна информация, потвърждаваща оцен
ката за риска по две точки, а именно причинения
от пирипроксифен риск за водните насекоми и
метаболита DPH-pyr и причинения от пирипрок
сифен риск за опрашителите. Те гарантират, че
нотификаторът ще предостави тази информация
на Комисията до 30 юни 2012 г.“
ІІ. Настоящата заповед влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
ІІІ. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8399

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-12-76
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/25/ЕС на Комисията от 18 март 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съве
та за включване на пеноксулам, прокиназид и
спиродиклофен като активни вещества (ОВL 69,
2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
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(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
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№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), както следва:

„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

306.
Пеноксу
лам
CAS
№ 21971496-2
CIPAC
№ 758

3-(2,2дифлуоро
етокси)N-(5,8диме
токси
[1,2,4]
триазоло
[1,5-c]
пиримидин-2ил)α,α,αтрифлуоротолу
ен-2-сул
фонамид

Номер
Дата на
Дата
Срок
Срок
на ди влизане в на из
за
за при
ректи
сила
тичане при
ключ
вата за
на сро лагане ване на
изме
ка на
на
преренение
включ- разпо гист
ване редби рацията
те на
нацио
нално
ниво
4

2010/
> 980 g/kg 25/ЕС
Приме
сът BisCHYMP
2-хлоро4-[2-(2хлоро-5метокси4-пиримиди
нил)
хидрази
но]-5меток
сипири
мидин
в техни
ческия
материал
не тряб
ва да
надвиша
ва 0,1 g/
kg

Специфични условия

5

6

7

8

9

01.08.
2010

31.07.
2020

01.02.
2011

31.01.
2012

ЧАСТ А
Може да бъде разреше
на единствено употребата
като хербицид.
ЧАСТ Б
За целите на прилагането
на единните принципи,
предвидени в приложение
VI, се вземат предвид за
ключенията от доклада за
прегледа за пеноксулам, и
по-специално допълнения
I и II към него, така както
е завършен от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 22 януари
2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва
да обърнат особено вни
мание на:
– защитата на водните ор
ганизми,
– експозицията на потре
бителите чрез храната на
остатъци от метаболита
BSCTA в редуващи се ро
тационни култури,
– опазването на подпочве
ните води, когато активно
то вещество се прилага в
области, уязвими по отно
шение на почвите и/или
климатичните условия.
Когато е уместно, усло
вията на разрешението
включват мерки, целящи
смекчаване на рисковете.
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Съответните държави
членки гарантират, че но
тифициращото лице ще
изпрати на Комисията до
пълнителна информация
за отстраняване на риска
за висшите водни растения
извън терена. Те гаранти
рат, че нотифициращото
лице ще предостави ин
формацията на Комисията
до 31 юли 2012 г.
В съответствие с член 13,
параграф 5 държавата
членка докладчик инфор
мира Комисията относно
спецификацията на техни
ческия материал, произ
веждан за търговски цели.
307.
Прокиназид
CAS
№ 18927812-4
CIPAC
№ 764

2010/
6-йодо≥ 950 g/ 25/ЕС
2-про
kg
покси3-про
пилки
назолин4(3H)-он

01.08.
2010

31.07.
2020

01.02.
2011

31.01.
2012

ЧАСТ А
Може да бъде разреше
на единствено употребата
като фунгицид.
ЧАСТ Б
За целите на прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение
VI, се вземат предвид за
ключенията от доклада за
прегледа за прокиназид, и
по-специално допълнения
I и II към него, така както
е завършен от Постоянния
комитет по хранителната
верига и здравето на жи
вотните на 22 януари 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва
да обърнат особено вни
мание:
– при употреба за лози – на
риска в дългосрочен план
за птици, които се хранят
със земни червеи,
– на риска за водните ор
ганизми,
– на експозицията на по
требителите чрез храната
на остатъци от прокиназид
в продукти от животински
произход и в редуващи се
ротационни култури,
– на безопасността за опе
ратора.
Когато е уместно, усло
вията на разрешението
включват мерки, целящи
смекчаване на рисковете.
В съответствие с член 13,
параграф 5, държавата
членка докладчик инфор
мира Комисията относно
спецификацията на техни
ческия материал, произ
веждан за търговски цели.

С Т Р.

54
1

308.
Спиродик
лофен
CAS
№ 14847771-8
CIPAC
№ 737

ДЪРЖАВЕН
2

3

3-(2,4дихлорофенил)-2оксо-1оксаспиро[4.5]
дец-3-ен4-ил 2,2диметилбутират

4

2010/
≥ 965 g/ 25/ЕС
kg
Следните
примеси
не трябва
да надви
шават оп
ределени
количест
ва в тех
ническия
матери
ал:
3-(2,4дихлорофенил)-4хидро
кси-1оксаспи
ро
[4.5]дец 3-ен-2-он
(BAJ-2740
енол): ≤ 6
g/kg
N,N-ди
метилацетамид: ≤ 4
g/kg
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5

6

7

8

9

01.08.
2010

31.07.
2020

01.02.
2011

31.01.
2012

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена
единствено употребата
като акарицид или ин
сектицид.
ЧАСТ Б
За целите на прилагането
на единните принципи,
предвидени в приложение VI, се вземат предвид
заключенията от доклада
за прегледа за спиродик
лофен, и по-специално
допълнения I и II към него,
така както е завършен
от Постоянния комитет
по хранителната верига и
здравето на животните на
22 януари 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва
да обърнат особено вни
мание на:
– риска в дългосрочен
план за водните органи
зми,
– безопасността за опе
ратора,
– риска за пчелните лю
пила.
Когато е уместно, усло
вията на разрешението
включват мерки, целящи
смекчаване на рисковете.
“

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8400

ВЕСТНИК

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-12-77
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/15/ЕС на Комисията от 8 март 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с цел включване на флуопиколид като активно
вещество (ОВL 58, 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от

2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
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ДЪРЖАВЕН

бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), както следва:

„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

2,6-дихло
ро-N-[3хлоро-5(трифлуорометил)2-пири
дилметил]
бензамид

≥ 970 g/
kg
Приме
сът на
толуен
в техническия
м а т е риал не
трябва
да над
вишава
3 g/kg

303.
Флуопико
лид CAS
№ 23911015-7
CIPAC
№ 787

Номер
Дата
Дата
Срок
Срок
на ди
на
на из
за
за при
ректива вли тичане при
ключ
та за
зане в на сро лагане ване на
измене сила
ка на
на
пререние
включ- разпо
гист
ване редби рацията
те на
нацио
нално
ниво

Специфични условия

4

5

6

7

8

9

2010/
15/ЕС

01.06.
2010

31.05.
2020

01.12.
2010

30.11.
2011

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена
единствено употребата като
фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в
приложение VI, следва да
се отчитат заключенията
на доклада за прегледа за
флуопиколид, и по-специал
но допълнения I и II към
него, така както е завършен
от Постоянния комитет по
хранителната верига и здра
вето на животните на 27
ноември 2009 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва
да обърнат особено вни
мание на:
– защитата на водните ор
ганизми,
– опазването на подпочве
ните води,
– когато активното веще
ство се прилага в области,
уязвими по отношение на
почвите и/или климатич
ните условия,
– риска на боравещите с
продукта при неговото при
лагане,
– възможността за прена
сяне на големи разстояния
по въздуха.

С Т Р.

56
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

БРОЙ 85
8

9

Когато е уместно, условията
на разрешението следва да
включват мерки, целящи
смекчаване на рисковете,
и следва да стартират про
грами за мониторинг с цел
проверка на евентуалното
натрупване и експозиция в
уязвимите области.
Съответните държави член
ки следва да гарантират,
че нотифиц иращото лице
ще изпрати на Комисията
допълнителна информация
относно значението на мета
болита М15 за подпочвените
води най-късно до 30 април
2012 г.
“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Цв. Димитров
8401
ЗАПОВЕД № РД-12-78
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/14/ЕС на Комисията от 3 март 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с цел включване на хептамалоксилоглукан като
активно вещество (ОВL 53, 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г., попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.

(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от
2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62
от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г.
(ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от
2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), както следва:
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ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

„
Общо
име,
идентифика
ционни
номера

304.
Хептама
локсилог
лукан САS
№ 87072181-6
СIРАС
№ Няма
данни

IUPAC
име

Чистота

Хуl р: кси
лопирано
зил
Glc р: глю
копирано
зил
Fuc р:
фукопира
нозил
Gal р: га
лактопи
ранозил
Glc-оl:
глюцитол

≥780 g/kg
Примесът
на патулин
в техниче
ския ма
териал не
трябва да
надвишава
50 μg/kg

Номер
Дата
Дата
на ди
на
на из
ректива вли
тичане
та за
зане в на сро
измене сила
ка на
ние
включване

2010/
14/ЕС

01.06.
2010

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния Административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
8402

За министър: Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-139
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение от
началника на Регионалния инспекторат по обра
зованието – Монтана, Решение на Педагогическия
съвет по протокол № 13 от 07.06.2010 г., Решение
№ 576 по протокол № 19 от 19.08.2010 г. на Общин
ския съвет – гр. Лом, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради необходимостта от
привеждане вида на училището в съответствие с
нормативните изисквания в системата на народ
ната просвета определям СОУЧЕМИ „Димитър
Маринов“ – Лом, да се именува, както следва:
СОУ „Димитър Маринов“ – Лом.

31.05.
2020

Срок
за при
лагане
на раз
поред
бите на
нацио
нално
ниво

Срок
за при
ключ
ване на
пререгист
рацията

Специфични условия

01.12.
2010

30.11.
2011

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено употре
бата като регулатор на
растежа.
ЧАСТ Б
За прилагането на един
ните принципи, предви
дени в приложение VI,
следва да се отчитат
заключенията на до
клада от прегледа за
хептам алоксилоглукан,
и по-специално допъл
нения I и II към него,
така както е завършен
от Постоянния комитет
по хранителната верига
и здравето на животните
на 27 ноември 2009 г.
“

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
8441
ЗАПОВЕД № РД-14-140
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-преда
вателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на ПГ по сградоус
тройство и инсталации „Пеньо Пенев“ – Бургас,
чрез бюджета на община Бургас, подписан от
министъра на образованието, младежта и на
уката и кмета на община Бургас, писмо с изх.
№ 04-06-232/27.08.2010 г. от министъра на финан
сите за извършване на корекция по бюджета на
Министерството на образованието, младежта и
науката и бюджета на община Бургас и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради въз
можностите на общината да решава въпроси с
местно значение в региона считано от 01.09.2010 г.
определям Професионална гимназия по сградоус
тройство и инсталации „Пеньо Пенев“ – Бургас,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
8442

Министър: С. Игнатов
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-14-141
от 5 октомври 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП след подписване на приемателнопредавателен протокол за прехвърляне на на
турални и стойностни показатели на Помощно
училище интернат „Академик Тодор Самоду
мов“ – с. Кранево, чрез бюджета на община
Балчик, подписан от министъра на образова
нието, младежта и науката и кмета на община
Балчик, писмо с изх. № 04-06-250/10.09.2010 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекция по бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката и бюджета
на община Балчик и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради възможностите на
общината да решава въпроси с местно значение
в региона считано от 01.09.2010 г. определям
Помощно училище интернат „Академик Тодор
Самодумов“ – с. Кранево, община Балчик, об
ласт Варна, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
8443
ЗАПОВЕД № РД-14-145
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотиви
рано предложение на кмета на община Вършец,
Решение № 400 по протокол № 42 от 10.09.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Вършец, становище
от регионалния инспекторат по образованието
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на ми
нистъра на образованието, младежта и науката,
поради липса на ученици, довело до преустано
вяване на образователно-възпитателния процес
от учебната 2010/2011 г. закривам ОУ „Христо
Ботев“ – гр. Вършец, община Вършец, област
Монтана, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е об
щинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Вършец.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – гр. Вър
шец, община Вършец, област Монтана, са пре
насочени към СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец,
община Вършец, област Монтана, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, да се съхранява в СОУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец, община Вършец, област
Монтана.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
8444

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1638
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, изр. второ и чл. 136,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 687 от 25.08.2004 г. на
Министерския съвет за определяне на обект с
национално значение, писмо на Държавно пред
приятие „Железопътна инфраструктура“ с вх.
№ АУ14-17 от 21.06.2010 г., съгласие от кмета на
Община Първомай за изработване на парцеларен
план № 91-04-3 от 29.01.2008 г. и разрешение за
изработване на парцеларен план от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
№ 99-00-4-332 от 01.12.2008 г., Решение № 569 от
17.10.2007 г. на Общинския съвет – гр. Първо
май, Решение по точка 1-І от протокол № 32 от
10.10.2007 г. на ОбЕСУТ – Първомай, Решение по
ОВОС № 49-12 от 2001 г., потвърдено и изменено
на 30.07.2002 г., писмо на МОСВ, изх. № 48-00-1017,
от 29.01.2009 г. за потвърждаване на Решение по
ОВОС № 49-12 от 2001 г., Решение № 05-ОС от
20.01.2009 г. на МОСВ за преценяване вероятна
та степен на отрицателно въздействие, влязло в
сила съгласно писмо на МОСВ № 26-00-1231 от
21.05.2009 г., Решение № КЗЗ-2 от 02.03.2010 г. на
Комисията за земеделските земи, т. 15, протокол за
проведено обществено обсъждане от 29.07.2010 г.,
положителни становища на: общинската адми
нистрация Първомай № 04-14-7 от 28.07.2010 г.,
Агенция „Пътна инфраструктура“ – вх. № АУ14-16
от 30.07.2010 г., Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та – вх. № АУ14-16 от 23.07.2010 г., Национал
ния институт за паметниците на културата при
Министерството на културата – изх. № 3972 от
01.12.2008 г., протокол на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТП-0102-07 от 05.08.2010 г. и одобрени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
решения по т. 2.1 на НЕСУ ТРП № У ТП-0102-07 от 05.08.2010 г. одобрявам изменение на
парцеларния план за обект – Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Пловдив – Свиленград – турска граница/гръцка
граница и оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч. Фаза 1. Участък „Гара Крумово – гара
Първомай“ при км 198+477 и при км 199+241,44 в
землището на кв. Дебър – гр. Първомай, община
Първомай, област Пловдив.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8453

За министър: Ек. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1639
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 687 от 25.08.2004 г. на Министерския съвет
за определяне на обект с национално значение,
писмо на Държавно предприятие „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-16 от 21.06.2010 г.,
съгласие от кмета на Община Първомай за
изработване на парцеларен план № 91-04-3 от
29.01.2008 г. и разрешение за изработване на
парцеларен план от министъра на регионалното
развитие и благоустройството № 99-00-4-332 от
01.12.2008 г., Решение № 569 от 17.10.2007 г. на
Общинския съвет – гр. Първомай, решение по
точка 1-І от протокол № 32 от 10.10.2007 г. на
ОбЕСУТ – Първомай, Решение по ОВОС № 49-12
от 2001 г., потвърдено и изменено на 30.07.2002 г.,
писмо на МОСВ изх. № 48-00-1017 от 29.01.2009 г.
за потвърждаване на Решение по ОВОС № 4912 от 2001 г., Решение № 05-ОС от 20.01.2009 г.
на МОСВ за преценяване вероятната степен на
отрицателно въздействие, влязло в сила съгласно
писмо на МОСВ № 26-00-1231 от 21.05.2009 г., Ре
шение № КЗЗ-2 от 02.03.2010 г. на Комисията за
земеделските земи, т. 14, протокол за проведено
обществено обсъждане от 29.07.2010 г., положител
ни становища на: общинската администрация Пър
вомай № 04-14-7 от 28.07.2010 г., Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, вх. № АУ14-16 от 23.07.2010 г.,
Националния институт за паметниците на кул
турата при Министерството на културата, изх.
№ 3972 от 01.12.2008 г., протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТП-01-02-07 от 05.08.2010 г. и одобрени от
министъра на регионалното развитие и благо
устройството решения по т. 2.2 на НЕСУТРП
№ УТП-01-02-07 от 05.08.2010 г. одобрявам измене
ние на парцеларния план за обект – Реконструк
ция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград – турска граница/гръцка
граница и оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч. Фаза 1. Участък „Гара Крумово – гара
Първомай“ при км 192+063 в землището на
с. Виница, община Първомай, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8454

За министър: Ек. Захариева

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 802
от 2 септември 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 икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, протокол № 38 от заседание, проведено
на 18.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изисква
нията за безопасност на стандарт БДС EN 14682,
т. 3.2.1. „Облеклата, предназначени за малки деца,
не трябва да бъдат проектирани, изработени или
снабдени с връзки, функционални шнурове или
декоративни шнурове в качулката или в областта
на врата“ (поради наличие на функционални шну
рове в качулката на елека), т. 3.1.1. „Свободните
краища на връзките функционалните шнурове
и коланите за връзване или поясите не трябва
да имат триизмерни допълнителни апликации
или възел и трябва да бъдат осигурени срещу
разнищване, например чрез гореща спойка или с
прикрепено тяло. Дублирането или прегъването
на краищата е допустимо, при условие че не съз
дава опасност от омотаване“ и т. 3.1.3. „Когато се
допускат връзки, те трябва да бъдат прикрепени за
облеклото, например с използване на тунел поне
в една точка, разположена на равно разстояние
от изходните точки“ и предвид, че предлагани
те на пазара детски комплекти от две части за
деца до 7 г.: елек с функционални връзки в ка
чулката и панталон 7/8 с функционални връзки
в областта на талията, с прикрепен стопер към
свободните краища, с щампован надпис „elegant
boys“ от лявата страна на елека и на панталона,
предлагани с етикети с информация на български
език „Лили“, идент. номер 790124, състав: 100 %
памук, произведено в България, не отговарят на
изискванията за безопасност на стандарт БДС EN
14682, т. 3.2.1 – поради наличие на функционални
шнурове в качулката на елека, т. 3.1.1 – тъй като
свободните краища на връзките в областта на
талията не са осигурени срещу разнищване чрез
гореща спойка или прикрепено тяло (има стопер,
който се отделя лесно), и на т. 3.1.3 – тъй като
връзките в областта на талията не са прикрепени
за облеклото поне в една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, поради
което детските комплекти представляват опас
ност за малки деца поради риск от задушаване
и нараняване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, изно
са, възмездното или безвъзмездното пускане
на пазара на детски комплекти от две части за
деца до 7 г.: елек с функционални връзки в ка
чулката и панталон 7/8 с функционални връзки
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в областта на талията, с прикрепен стопер към
свободните краища, с щампован надпис „elegant
boys“ от лявата страна на елека и на панталона,
предлагани с етикети с информация на български
език „Лили“, идент. номер 790124, състав: 100 %
памук, произведено в България, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потре
бителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибу
торите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потреби
телите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, иззем
ване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74, във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8493

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 838
от 13 септември 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 икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, прието с протокол № 42 от заседание,
проведено на 01.09.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от по
требителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, протокол
от изпитване № 2037 от 27.07.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
стоков контрол № 07.2.0183 от 28.07.2010 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Габрово, удостоверя
ващи, че предлаганата на пазара детска блуза с
къс ръкав, с пришити маниста и пайети на ли
цевата част и щампи с изображения на цветя и
животни, както и различни надписи: „Surf-riding“,
цифра 35, Beuch Valley dauinument, Happy и др.,
с пришити етикети с надписи: Kaixinbang, made
in China, състав: 65 % памук, 35 % полиестер и
др., не съответстват на изискванията на БДС EN
71-1 по показатели: т. 8.4 „Изпитване на опън за
маниста и пайети“ – при прилагане на сила от 26
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N (по-малка от изискващата се от 50 N за 10 s)
се отделят малки части – мъниста и пайети; т.8.1
„Цилиндър за малки части“ – отделените мъниста
и пайети влизат изцяло в цилиндъра за малки
части, поради което съществува потенциален риск
за малкото дете от задавяне или задушаване при
евентуално поглъщане на отделените елементи,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска блу
за с къс ръкав, с пришити маниста и пайети на
лицевата част и щампи с изображения на цветя и
животни, както и различни надписи: „Surf-riding“,
цифра 35, Beuch Valley dauinument, Happy и др.,
с пришити етикети с надписи: Kaixinbang, made
in China, състав: 65 % памук, 35 % полиестер и
др., 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
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 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
8494

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 840
от 13 септември 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 икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение на Комисията за защита на потре
бителите, протокол № 40 от заседание, проведено
на 25.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, Протокол
№ 0349Т-1 от 26.07.2010 г., издаден от изпитва
телна лаборатория „СЖС България“ – ЕООД,
удостоверяващ, че детска блуза за момичета с
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къс ръкав, арт. № R39D1019, различни цветове,
с надпис на предната част „Butterfly“, в който са
залепени дребни камъчета и надпис „princess of
spring june jour on the beach“, марка „ G.Q.C kids“,
не отговаря на изискванията на БДС EN 71-1 по
показатели т. 8.4 „Изпитване на опън“, по т. 8.3
„Изпитване на усукване“ и т. 8.2 „Малки части“
и съгласно резултатите от изпитване се отделят
малки части – камъчета, които влизат изцяло в
цилиндъра за малки части, поради което пред
ставляват потенциална опасност за здравето на
малки деца, тъй като при попадане в устата на
детето отделените елементи (дребни камъчета)
могат да предизвикат задушаване или задавяне,
и Протокол № 0349Т-2 от 26.07.2010 г., издаден
от изпитвателна лаборатори я „СЖС Бълга
рия“ – ЕООД, удостоверяващ, че детски памучни
панталонки, с връзки в талията, с размери за деца
от 6 до 12 години, в различни цветове, със сребъ
рен кант, с апликация на лицевата част с буквата
„S“, арт. № R39D1023A, с етикет с информация
на чужд език: 95 % cotone, 5 % elastam, баркод,
надпис: made in Bangladesh, марка „G.Q.C kids“,
не отговарят на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 14682:2008, т. 3.1.1 „Свободните
краища на връзките, функционалните шнурове
и колани за връзване или поясите не трябва да
имат триизмерни украси или възел и трябва да
бъдат осигурени срещу разнищване, например чрез
гореща спойка или с прикрепено тяло“ и т. 3.1.3
„Когато се допускат връзки, те трябва да бъдат
прикрепени за облеклото например с използване
на тунел поне в една точка, разположена на равно
разстояние от изходните точки“ и изделието носи
потенциален риск от нараняване поради наличието
на връзка със свободни краища, минаваща през
тунел, която не е пришита в нито една точка и
може свободно да бъде изтеглена, както и не е
осигурена срещу разнищване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска блуза за момичета с къс ръкав, арт.
№ R39D1019, различни цветове, с надпис на пред
ната част „Butterfly“, в който са залепени дребни
камъчета и надпис „princess of spring june jour on
the beach“, марка „G.Q.C kids“;
– детски памучни панталонки с връзки в та
лията, с размери за деца от 6 до 12 г., в различни
цветове, със сребърен кант, с апликация на ли
цевата част с буквата „S“, арт. № R39D1023A, с
етикет с информация на чужд език: 95 % cotone,
5 % elastam, баркод, надпис: made in Bangladesh,
марка „G.Q.C kids“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки 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
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
8495

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-762
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 18 и 19 от
Закона за статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2011 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 200 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 180 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2011 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 7 500 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 3 400 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по систе
мата Интрастат за 2011 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подле
жат на деклариране по системата Интрастат за
2011 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Страна партньор от ЕС:
а) изпращания – страна на получаване;
б) пристигания – страна на изпращане и
страна на произход.
3. Вид на сделката.
4. Условия на доставка.
5. Вид транспорт.
6. Националност на транспортното средство.
7. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
8. Нето тегло – килограми.
9. Количество по допълнителна мярка.
10. Фактурна стойност.
11. Статистическа стойност.
Председател: М. Коцева
8527

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1497
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „в“ и
чл. 4, ал. 2 ЗПСК и протоколно решение № 347 от
12.10.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
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за приватизация и следприватизационен контрол
обявява за приватизация дяловото участие от
256 дяла, представляващи 49 % от капитала на
„ВМЗ – Пепер Модна индустрия“ – ООД, соб
ственост на „ВМЗ“ – ЕАД.
8418

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1498
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“ и
чл. 4, ал. 1 ЗПСК и протоколно решение № 348 от
12.10.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
обявява за приватизация „Склад за ГСМ и жп
коловоз“, обособена част от „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот.
8419

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1500
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „в“ и
чл. 4, ал. 2 ЗПСК и протоколно решение № 350 от
12.10.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
обявява за приватизация пакет от 389 276 поименни
акции, представляващи 10,855 % от капитала на
„Нестле Айс Крийм България“ – АД, собственост
на „Ел Би Булгарикум“ – ЕАД.
8421
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Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобра
зена емблемата на Българската народна банка
с годината „1879“, изписана върху лентата. Под
лентата е разположена номиналната стойност на
монетата „100 ЛЕВА“. Околовръст са изписани
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината
на емисия „2010“.
На обратната страна на монетата е изобразено:
портрет на св. Наум по икона от ХІV – ХV век;
църквата от манастира „Св. Наум“ в Охрид, където
се пазят мощите на светеца, и надпис „СВ. НАУМ“.
Автор на художествения проект е Иван Чо
лаков.
8445

Управител: Ив. Искров

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1499
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“ и
чл. 4, ал. 1 ЗПСК и протоколно решение № 349 от
12.10.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
обявява за приватизация хижа „Чевира“, обособена
част от имуществото на „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот.
8420

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 590
от 29 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 Общин
ският съвет – гр. Харманли, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване и специ
ализирана план-схема на поземлен имот 164001,
местност Кабатарла, землище на с. Иваново,
община Харманли.
За поземлен имот 164001 се определя предназ
начение „Фотоволтаична електроцентрала“ при
следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,0;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
8556

Председател: П. Делчев

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

СЪДИЛИЩА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 99
от 6 октомври 2010 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение считано от 15 декември
2010 г. златна възпоменателна монета „Св. Наум“
със следното описание:
Технически параметри
– номинална стойност – 100 лева;
– метал – злато с проба 999/1000;
– тегло – 8,64 г;
– диаметър – 24 мм;
– гурт – гладък;
– качество – мат-гланц, висше;
– година на емисията – 2010;
– тираж – 3000 броя.

41. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през декември 2010 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 445/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1489/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Държавна агенция по горите, София,
бул. Христо Ботев 55, срещу Васил Илиев Цигов
чрез адвокат Богдан Балашев, София, ул. Алабин
42 – 44, ет. 3, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 629/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, пода
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дена от Атанаска Василева Мънкова чрез адвокат
Евгения Дойнова, Варна, бул. Сливница 129, ет. 1,
ап. 1; Стана Василева Петрова чрез адвокат Ев
гения Дойнова, Варна, бул. Сливница 129, ет. 1,
ап. 1, срещу Диан Тодоров Бодовски, гр. Троян,
област Ловеч, ул. Раковски 105; Иван Тихолов
Радоев, София, ж.к. Връбница 1, бл. 501, вх. Б,
ет. 1, ап. 24; Йовка Стойкова Бодовска, гр. Троян,
ул. Раковски 105.
Четвърто гражданско отделение, 1022/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
960/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подаде
на от „БТК“ – АД, Административен регион „Се
вер“, Плевен, пл. Възраждане 3, срещу Илионора
Кръстева Саздова, Враца, ж.к. Дъбника, бл. 18,
вх. Д, ет. 7, ап. 118; Кристиян Иванов Николов,
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 18, вх. Д, ет. 7, ап. 118;
Николай Иванов Николов, Враца, ул. Ген. Леонов
73, ап. 7, и трета страна Веселин Димитров Попов,
с. Галиче, област Враца.
Четвърто гражданско отделение, 1221/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Иван Бориславов Ирманов, Плевен, чрез адвокат
Иван Филипов Иванов, ул. Проф. Илия Бешков
10, ет. 2, офис, срещу Военновъздушна учебна база
„Георги Бенковски“, под. 52090, гр. Долна Митро
полия, чрез юриск. Ивайло Ницов.
Четвърто гражданско отделение, 1355/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Здравка Иванова Кокаланова, гр. Бело
во, ул. Иван Вазов 60; Целодневна детска градина,
с. Момина клисура, област Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 1273/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
94/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, пода
дена от Потребителна кооперация „Бели мел“ (в
ликвидация), представлявана от Кирил Нисторов
Трендафилов, с. Бели мел, област Монтана, чрез
адвокат Надя Александрова, Монтана, ул. Васил
Левски 19; Лъчезар Здравков Спасов, с. Бели мел,
област Монтана, ул. Двадесет и осма 4.
Четвърто гражданско отделение, 1328/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
63/2010 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Даринка Димитрова Петрова, По
пово, ул. П. Хитов 2, чрез адвокат Иван Ганчев,
АК Търговище; Пламен Милков Петров, съдебен
адрес: Русе, ул. Кирил Старцев 12, чрез адвокат
Анатоли Казаков.
НА 2.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1133/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2009 по описа на Окръжен съд Търговище, по
дадена от Маргарита Борисова Мирчева, Търговище,
кв. Запад, бл. 54, ап. 32; Милчо Йорданов Мирчев,
Търговище, кв. Запад, бл. 54, ап. 32, срещу Мария
Василева Трайкова, Търговище, ул. Ген. Янков 2а.
Второ гражданско отделение, 92/2010 по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 5392/2002
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Дамян Христов Ганчев, София, ул. Ген. Паренсов
21, ет. 2; Христо Ганчев Ганчев, София, ул. Ген.
Паренсов 21, ет. 2, срещу Аннамари Ганчева Евти
мова, София, ул. Ген. Паренсов 21, партер; Атанас
Евтимов Станков, София, ул. Ген. Паренсов 21,
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партер; Вена Георгиева Балджиева, с. Орешак,
община Троян, ул. Иван Лалев 46; Калоян Свето
славов Будинов, София, ж.к. Младост 4, бл. 451,
вх. 3, 7, 17; Павел Ганчев Ганчев, София, ул. Ген.
Паренсов 21, ет. 2; Светослав Светославов Будинов,
София, ж.к. Младост 4, бл. 451, вх. 3, ет. 7, ап. 17.
Второ гражданско отделение, 417/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1787/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадин Благоев Кутинчев чрез
адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6,
ет. 5; Мария Траянис Кутинчева чрез адвокат Крум
Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5, срещу
Ангел Стоянов Пайталов, гр. Лъки, община Лъки,
област Пловдив, ул. Възраждане 2, вх. В, ет. 4, ап. 10;
Бисер Каменов Каменов, гр. Лъки, ул. Възраждане
2, вх. А, ап. 3; Ваня Тошкова Бакалова, гр. Лъки,
област Пловдив, ул. Възраждане 21, 42, 3, 8; Иван
Райчев Гърбев, гр. Лъки, ул. Възраждане 9; Любен
Тренев Васев, София, ж.к. Младост 1 А, 513, вх. 2,
ап. 28; Росица Тодорова Пайталова, гр. Лъки, ул.
Възраждане 2, вх. В, ет. 4, ап. 10; Румен Стефанов
Желев, гр. Белица, община Лъки, област Пловдив;
Снежанка Димитрова Гърбева, гр. Лъки, област
Пловдив, ул. Възраждане, 9, вх. Б, ап. 17; Тодорка
Емилова Бакалова, гр. Лъки, област Пловдив,
ул. Възраждане 9; Петър Василев Велков чрез
адвокат Величка Георгиева Тенова, Пловдив, Княз
Александър І № 41; Лина Методиева Караджова,
гр. Лъки, област Пловдив, ул. Родопи 18; Елена
Иванова Борисова, гр. Лъки, област Пловдив, ул.
Възраждане 7; Василка Николова Тренева, гр. Лъки,
област Пловдив, ул. Възраждане 19; Бистра Данчева
Каменова, гр. Лъки, област Пловдив, ул. Възраждане
2; Сенко Иванов Гърбев, гр. Лъки, област Пловдив,
ул. Възраждане 2, вх. Б, 6, 14; Росица Векилова
Желева, гр. Лъки, област Пловдив, кв. Авариен,
геоложки лагер; Сергей Странджев Странджали
ев, гр. Лъки, област Пловдив, ул. Възраждане 21;
Величка Стоянова Гърбева, гр. Лъки, област Плов
див, ул. Възраждане 9, и трета страна държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17 – 19; Министерство на икономиката
и енергетиката, София, ул. Славянска 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение 827/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1874/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Иван Георгиев Дойчев, Варна, кв. Владиславово,
бл. 214, вх. 7, ет. 9, ап. 221; Иван Георгиев Дой
чев, Варна, кв. Владиславово, бл. 214, вх. 7, ет. 9,
ап. 221, срещу „Финском“ – ООД, чрез адвокат
Тодорка Рачева, Варна, бул. Сливница 98, вх. 2,
ет. 1; „Финском“ – ООД, чрез адвокат Тодорка
Рачева, Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение 1406/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от „Комуналуниверс“ – ЕООД, представлявано от
Иван Божилов Божилов – прокурист, Ямбол, ул.
Жорж Папазов 6, вх. Б, ап. 1, кантора 208, срещу
Васил Христов Василев, Ямбол, к-с Възраждане,
бл. 42, вх. Б, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение 1727/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3963/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от а) Петър Иванов Станков чрез адвокат
Милка Иванова Петкова, София, ул. Ами Буе 28,
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офис 1; Петър Иванов Станков, с. Мало Бучино,
област София, ул. Люлин 1А, срещу Калин Николаев
Рунтев чрез адвокат Лилия Димитрова Обрешкова,
София, ул. Алабин 33 Б, ет. 4, кантора 413.
Четвърто гражданско отделение, 1739/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1429/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД,
Варна, Летище – Варна, срещу Тоньо Маринов
Иванов чрез адвокат Анна Димитриева, Варна, ул.
Ген. Радко Димитриев 7.
Четвърто гражданско отделение, 1898/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
713/2009 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2; Великотърновски апелативен съд;
Петко Митков Тодоров, Ловеч, ул. Ген. Добровол
ски 12, срещу Петко Митков Тодоров чрез адвокат
Стефан Гецов, Ловеч, ул. Ген. Доброволски 12.
Четвърто гражданско отделение, 691/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, по
дадена от Габриел Георгиев Маринчев, Плевен,
ул. Проф. Христо Бръмбаров 18, срещу Милка
Филипова Маринчева, Плевен, ул. Христо Бръм
баров 18; Михаил Петков Филипов чрез адвокат
Ваня Седефова, София, ул. 6 септември 13, вх. А,
ет. 2; Петко Филипов Петков чрез адвокат Ваня
Седефова, София, ул. 6 септември 13, вх. А, ет. 2;
Станислава Петкова Филипова чрез адвокат Ваня
Седефова, София, ул. 6 септември 13, вх. А, ет. 2;
Филип Георгиев Маринов, Плевен, ул. Христо
Бръмбаров 18.
НА 6.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1340/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Денко Димитров Великов чрез адвокат Жана
Костова, Ямбол, ж.к. Васил Левски 12, вх. Б, ет. 6,
срещу Николинка Христова Великова чрез адвокат
Весела Сотирова, Ямбол ул. Жорж Папазов 14,
кантора 507 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 1533/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Димитър Тодоров Василев, Чирпан, ул.
Добруджа 4; Стефанка Тодорова Тошева, Чирпан,
ул. Ернс Телман 27, срещу Районен кооперативен
съюз чрез адвокат Пенка Драготинова, Чирпан,
ул. Лозарска 1.
Първо гражданско отделение, 1557/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1919/2009 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от Асен Иванов Райков чрез адвокат Добрев,
София, ул. Любен Каравелов 74, ет. 2; Димитрина
Асенова Латева чрез адвокат Канелова, София, ул.
Любен Каравелов 74, ет. 2; Иван Асенов Иванов
чрез адвокат Добрев, София, ул. Любен Каравелов
74, ет. 2, срещу Илия Добрев Петров чрез адвокат
Лозанова, София, ул. Ген. Паренсов 51, партер;
Николайчо Добрев Петров чрез адвокат Лозано
ва, София, ул. Ген. Паренсов 51, партер; Рангел
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Трайков Гогов чрез адвокат Лозанова, София, ул.
Ген. Паренсов 51, партер; Стоянка Добрева Сашева
чрез адвокат Лозанова, София, ул. Ген. Паренсов
51, партер; Цветанка Трайкова Владимирова чрез
адвокат Лозанова, София, ул. Ген. Паренсов 51,
партер; Янка Трайкова Христова чрез адвокат
Лозанова, София, ул. Ген. Паренсов 51, партер.
Първо гражданско отделение, 1710/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, пода
дена от Величка Митева Драмалиева, Хасково, ул.
Кавала 13, ет. 2; Златка Иванова Гикова, Хасково,
ул. Кавала 13, ет. 2; Райко Иванов Драмалиев,
Хасково, ул. Кавала 13, ет. 2, срещу Салих Салих
Юсеин чрез адвокат Владимир Дичев, Хасково, бул.
България 146, вх. Б, ет. 1, офис 4 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 1805/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
906/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Анастасия Генова Рускова, с. Росен, област
Бургас, ул. Средна гора 17; Стоян Василев Русков,
с. Росен, област Бургас, ул. Средна гора 17, срещу
Димитър Недков Костадинов чрез адвокат Чанка
Попова, Несебър, ул. Иван Вазов 23А – съдебен
адрес; Тодорка Недкова Згурова чрез адвокат Чанка
Попова, Несебър, ул. Иван Вазов 23А – съдебен
адрес.
Първо гражданско отделение, 1953/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, пода
дена от „Геостройкомлект“ – ЕООД, Хасково, чрез
адвокат Златимир Орсов, София, бул. Патриарх
Евтимий 22, ап. 3, срещу Васил Георгиев Нейчев,
Сливен, кв. Българка, бл. 8, вх. Г, ап. 8; Галина
Нейчева Николова, Сливен, ул. Елин Пелин 10;
Георги Нейчев Георгиев, Сливен, ул. Елин Пелин 10.
Първо гражданско отделение, 2032/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1231/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Крум Иванов Петров, гр. Сандански,
ул. Огражден 10а, ет. 2; Крум Иванов Петров чрез
адвокат Богдан Караманолов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Държавно
лесничейство, с. Струмяни, област Благоевград;
Общинска служба „Земеделие и гори“, с. Струмя
ни, област Благоевград; Регионално управление на
горите, Благоевград.
Първо гражданско отделение, 35/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3515/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Иванов Иванов чрез адвокат
Величко Борисов, София, бул. Витоша 1А, канто
ра 367; Людмила Великова Иванова чрез адвокат
Величко Борисов, София, бул. Витоша 1А, кантора
367, срещу Венетка Станоева Илкова-Златина чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Гергина Дамянова Илкова,
София, кв. Драгалевци, ул. Цветарска 15; Даниела
Николова Стефанова, София, кв. Драгалевци, ул.
Папрат 15; Иванка Костадинова Арнаудска чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Илийчо Станоев Илков, София,
кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 10; Константин
Николов Илков, София, ул. Стефан Сарафов 20,
ет. 2, ап. 7; Надежда Дамянова Младенова, София,
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ж.к. Бъкстон, бл. 38, вх. Б, ет. 1, ап. 27; Стоилка
Дамянова Илкова, София, кв. Драгалевци, ул.
Горска поляна 15.
Първо гражданско отделение, 40/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, пода
дена от Благой Михайлов Иванов, Добрич, бул.
Русия 94; Благой Михайлов Иванов, адвокат Милко
Пенчев и адвокат Милен Янков, Добрич, бул. 25
септември 52, ет. 2, офис 9 – съдебен адрес; Донка
Георгиева Иванова, Добрич, бул. Русия 94; Донка
Георгиева Иванова чрез адвокат Милко Пенчев и
адвокат Милен Янков, Добрич, бул. 25 септември
52, ет. 2, офис 9 – съдебен адрес; Цветка (Цветанка)
Йорданова Василева, с. Плачидол, област Добрич;
Цветка (Цветанка) Йорданова Василева чрез адво
кат Евгения Дойнова, Варна, бул. Сливница 129,
ет. 1, ап. 1 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 76/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2542/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Василка Иванова Георгиева, София,
кв. Филиповци, ул. Страцин 9; Надежда Иванова
Стоянова, София, ул. Малуша 2 – 8, вх. А, ет. 6,
ап. 12; Райчо Иванов Вуков, София, ж.к. Люлин,
бл. 636, вх. Б, ет. 6, ап. 18, срещу Общинска служба
земеделие – Панчарево, с. Панчарево, ул. Сини вир
2А; Столична община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 960/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
778/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Златко Анастасов Пантелеев чрез адвокат Гинка
Янкова, Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет. 4,
офис 412; Тодорка Анастасова Стоянова чрез адвокат
Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав Варненчик
55, ет. 4, офис 412, срещу Димо Костадинов Димов
чрез адвокат Милена Нинова, Варна, ул. Солун
15; Мария Костадинова Кузманова чрез адвокат
Милена Нинова, Варна, ул. Солун 15.
Второ гражданско отделение, 1246/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4038/2006 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Красимир Петков Атанасов чрез адвокат
Христина Стефанова, София, ул. Парчевич 35,
ет. 2, ап. 4, срещу Надежда Любенова Германова
чрез адвокат Георги Бориславов Стоянов, София,
Екзарх Йосиф 33; Пламен Александров Германов
чрез адвокат Георги Бориславов Стоянов, София,
Екзарх Йосиф 33, и трета страна Лиляна Янаки
ева Велчева, София, ж.к. Илинден, бл. 118, вх. Б,
ет. 9, ап. 55.
Второ гражданско отделение, 1278/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
301/2008 по описа на Окръжен съд София, пода
дена от Ганка Илиева Ботева чрез адвокат Милка
Миладинова, София, ул. Искър 60; Лиляна Илиева
Ботева чрез адвокат Милка Миладинова, София,
ул. Искър 60; Цана Христова Катева чрез адвокат
Милка Миладинова, София, ул. Искър 60, срещу
Катя Георгиева Ташева чрез адвокат Юлиан Дими
тров, София, ул. Лавеле 30, ет. 2; Методи Йорданов
Ташев чрез адвокат Юлиан Димитров, София, ул.
Лавеле 30, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1348/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода
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дена от Димитричка Пеева Иванова чрез адвокат
Ивелин Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2;
Иван Пеев Иванов чрез адвокат Ивелин Димитров,
Варна, ул. Шопен 10, ет. 2; Катерина Димитрова
Пеева чрез адвокат Ивелин Димитров, Варна, ул.
Шопен 10, ет. 2, срещу Димо Костадинов Димов
чрез адвокат Милена Нинова, Варна, ул. Солун
15; Мария Костадинова Кузманова чрез адвокат
Милена Нинова, Варна, ул. Солун 15.
Второ гражданско отделение, 1364/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
779/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Хюсеин Башаран чрез адвокат Есен
Фикри, София, ул. Боянски водопад 104, бл. 12,
вх. А, ап. 12, срещу Айлин Хайрединов Тефиков,
Каварна, ул. Стефан Караджа 32, ет. 2, ап. 209;
Радостин Събев Атанасов чрез адвокат Томина То
мова, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2, ап. 2; Радостина
Дучева Атанасова чрез адвокат Томина Томова,
Варна, ул. Шопен 10, ет. 2, ап. 2; Сабийбе Кали
Мурадова, Каварна, Стефан Караджа 32, ет. 2,
ап. 209; Ширин Хайрединова Филизова, Плевен,
ул. Гургулят 66.
Второ гражданско отделение, 1469/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
817/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Маргарита Тодорова Станева-Петмезова
чрез адвокат Красимир Марков, Стара Загора, ул.
Захари Княжевски 81А; Петър Димитров Петмезов
чрез адвокат Красимир Марков, Стара Загора, ул.
Захари Княжевски 81А; Таня Димитрова Сеизова,
Несебър, ул. Еделвайс 5, вх. Б, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 41/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
412/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Елка Пенкова Костова чрез адвокат
Александър Цоков Желязков, Стара Загора, ул.
Цар Шишман, 81а, ет. 1; Калоян Борисов Костов
чрез адвокат Александър Цоков Желязков, Стара
Загора, ул. Цар Шишман, 81а, ет. 1, срещу Антон
Ганчев Димитров чрез адвокат Димо Колев Ди
митров, Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 5,
офис 14; Дражко Димов Мичев чрез адвокат Димо
Колев Димитров, Стара Загора, бул. Славянски 45,
ет. 5, офис 14; Красимира Маринова Мичева чрез
адвокат Димо Колев Димитров, Стара Загора, бул.
Славянски 45, ет. 5, офис 14; Марушка Иванова
Иванова чрез адвокат Димо Колев Димитров, Стара
Загора, бул. Славянски 45, ет. 5, офис 14; Пламен
Славчев Петров чрез адвокат Димо Колев Димитров,
Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 5, офис 14;
Севдалин Енчев Савов чрез адвокат Димо Колев
Димитров, Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 5,
офис 14; Таня Минева Петрова чрез адвокат Димо
Колев Димитров, Стара Загора, бул. Славянски 45,
ет. 5, офис 14.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1925/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2008 по описа на Софийски градски съд, подаде
на от Стойо Димов Карагенски, с. Розовец, област
Пловдив, срещу Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
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Трето гражданско отделение, 1944/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1405/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Зет Фешън“ – ЕООД, Пловдив, бул.
Пещерско шосе 104, срещу Красимира Стоянова
Пайталова, с. Козаново, община Асеновград, ул.
Свобода 24.
Трето гражданско отделение, 87/2010 по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1086/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Надю Захариев Желязков, София, чрез адвокат
Дончо Димитров Йорданов, ул. Славянска 33,
ет. 5, ап. 14, срещу Министерство на земеделието
и храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Трето гражданско отделение, 199/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
738/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Христо Василев Крумов, Варна, чрез адвокат
Марияна Пушева, Бургас, ул. Гурко 18, ет. 3, срещу
Министерство на отбраната, София.
Трето гражданско отделение, 275/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
665/2009 по описа на Окръжен съд Русе, пода
дена от Маргарита Стоянова Шойлекова, Русе,
чрез адвокат Павлина Иванова, ул. Хан Аспарух
31, ет. 2, срещу „Уникредит Булбанк“ – АД, Русе,
чрез адвокат Даниела Николова, ул. Църковна
независимост 3, ет. 4, офис 17.
Трето гражданско отделение, 419/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Георги Свиленов Игнатов, София, чрез адво
кат Янчо Христозов, ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 1;
Цветанка Александрова Свиленова, София, чрез
адвокат Янчо Тосков Христозов, ул. Екзар Йосиф
55, ет. 1, срещу Теодора Георгиева Кирилова, Со
фия, чрез адвокат Ростислав Шишков, ул. Виктор
Григорович 33, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 457/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1039/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Младен Петков Младенов, Варна, чрез адвокат
Теменужка Аначкова Василева, ул. Съборни 38,
срещу „Ем Ай“ – ООД, Варна, чрез Милен Рома
нов, ул. Любен Каравелов 28.
Трето гражданско отделение, 463/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
572/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисия за установяване
на имущество, придобито от престъпла дейност,
Велико Търново, пл. Център 2, Сграда на областна
администрация, ет. 2, стая 208, срещу Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2;
Грета Тотева Янкова, с. Присово, област Велико
Търново; Елена Янкова Борисова, с. Присово,
област Велико Търново; Янко Маринов Янков,
с. Присово, област Велико Търново.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4752/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2149/2006 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от Екатерина Траянова Рибарова със съдебен
адрес София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В,
ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев; Иван Александров
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Конев със съдебен адрес София, бул. Патриарх Ев
тимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев;
Петър Благоев Видов със съдебен адрес София,
бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез
адвокат Пелев; Цветана Николова Рибарова със
съдебен адрес София, бул. Патриарх Евтимий 21,
вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев, срещу „Тро
лекс“ – ООД, София, бул. Ген. Тотлебен 35 – 37; а)
Жанета Любенова Богатинова, София, ж.к. Надежда,
бл. 459, вх. В, ет. 2, ап. 49; а) Десислава Христова
Богатинова-Стояниду, София, ж.к. Надежда, бл. 459,
вх. В, ет. 2, ап. 49; Десислава Христова Богатино
ва-Стояниду, София, ж.к. Надежда, бл. 146, вх. А,
ет. 5, ап. 13; Жанета Любенова Богатинова, София,
ж.к. Надежда, бл. 459, вх. В, ет. 2, ап. 49; Йордан
Христов Богатинов, София, ж.к. Надежда, бл. 146,
вх. А, ет. 5, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 1558/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2009 по описа на Окръжен съд Разград, по
дадена от „Биовет“ – АД, клон Разград, Разград,
бул. Априлско въстание 68а, срещу Милен Ганчев
Атанасов, Разград, ул. Лозенград 9.
Четвърто гражданско отделение, 1617/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
766/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Министерство на вътрешните работи,
София, ул. Шести септември 29, срещу Емил
Методиев Иванов със съдебен адрес София, ул.
Славянска 20, ет. 2, ап. 6, адвокат Венко Пенчев
и страна Светла Владимирова Чакърова, София,
ж.к. Дружба, бл. 206, вх. Б, ет. 1, ап. 27.
Четвърто гражданско отделение, 1802/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Професионална гимназия по селско и
горско стопанство, Кърджали, срещу Ана Стефанова
Топалова, Кърджали, ул. Дружба 3.
Четвърто гражданско отделение, 21/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил, пода
дена от Снежана Вангелова Сотирова, гр. Дупница,
ул. Николаевска 8, ДНА, партер, чрез адвокат
Юлия Динева, срещу Професионална гимназия по
облекло и стопанско управление, гр. Дупница, ул.
Солун 1, ет. 1, чрез адвокат Елисавета Деянчева.
Четвърто гражданско отделение, 40/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1880/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подаде
на от Вержиния Василева Димитрова, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 18, вх. 4, ет. 5, ап. 69, срещу
„Топливо“ – АД, клон Варна.
Четвърто гражданско отделение, 307/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мирена Груева Бъчварова със съде
бен адрес Пловдив, ул. Златарска 1, чрез адвокат
Масалджиева, срещу ЕТ Минчо Христов Бояджиев
с фирма „Балканика – Минчо Бояджиев“, адвокат
Мария Нейкова, Пловдив, ул. Босилек 16.
Четвърто гражданско отделение, 315/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3568/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Росица Христова Славова, Калофер, ул.
Девети септември 36Б, ет. 2, срещу Здравко Христов
Гърдев със съдебен адрес София, бул. Свети Наум
6, чрез адвокат Веселин Спасов.
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НА 7.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1228/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Иван Тихов Радоев чрез адвокат Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; Светла
Иванова Минова, район „Красно село“, област
София, срещу Атанаска Василева Мънкова чрез
адвокат Дойнова, Варна, бул. Сливница 129, ет. 1,
ап. 1; Мариета Цочева Спасова чрез адвокат
Дойнова, Варна, бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 1;
Милка Ачева Георгиева чрез адвокат Дойнова,
Варна, бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 1; Стана
Василева Петрова чрез адвокат Дойнова, Варна,
бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1586/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Регионален съюз на ТПК – Русе, ул. К. Иречек
4, ет. 2, срещу ЕТ Галина Петкова Марчевска с
фирма „Свети Николай – ВПН – Галина Мар
чевска“, Русе, бул. Фердинанд 4; ТПК „Съгла
сие“ – Русе, чрез адвокат Фанкова, Русе, бул.
Фердинанд 4, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1685/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Златка Йоргова Ралева чрез адвокат
Теньо Диков, Стара Загора, Раднево, ул. Митьо
Станев 2, ет. 2; Стоянка Йоргова Иванова чрез
адвокат Теньо Диков, Стара Загора, Раднево,
ул. Митьо Станев 2, ет. 2, срещу Георги Василев
Бучакчиев, Раднево, ул. Еделвайс 10, вх. В, ет. 3,
ап. 8; Георги Енев Георгиев чрез адвокат Геор
ги Сидеров, Стара Загора, Раднево, ул. Митьо
Станев 2, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1707/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2715/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Адриан Петров Петров, София, ул.
Солунска 4, вх. Б; Адриана Робева Робева чрез
адвокат Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4,
к. 415; Верка Кирилова Димитрова чрез адвокат
Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4, к. 415;
Ивайло Димитров Петров, София, ул. Симеонов
век 4, бл. 266 А, вх. В, ап. 57; Ирина Любомирова
Амириду чрез адвокат Плугчиева, София, бул.
Витоша 4, ет. 4, к. 415; Нели Михайлова Йотова
чрез адвокат Плугчиева, София, бул. Витоша 4,
ет. 4, к. 415; Христина Григорова Петрова, София,
ул. Симеонов век 4, бл. 266 А, вх. В, ап. 57, срещу
Йорданка Димитрова Алексиева чрез адвокат
Белкова, София, ул. Пиротска 9, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1796/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
895/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Милка Симеонова Попова чрез ад
вокат Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32,
срещу Верка Николова Попиванова, Петрич, ул.
Атанас Лютвиев 45; Виктория Славчева Демирев
ска, с. Кърналово, община Петрич; Елена Томова
Попова, София, ж.к. Младост 1, бл. 21, ап. 32;
Звезда Панчева Доклева, с. Кърналово, община
Петрич; Йорданка Панчева Корчева, с. Кърналово,
община Петрич; Калина Симеонова Иванова, Пе
трич, ул. Цар Борис ІІІ № 6; Карамфила Панчева
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Панева, с. Кърналово, община Петрич; Милка
Томова Генкова, Асеновград, ул. Средна гора 1;
Митьо Гъчев Петров, Петрич, ул. Отец Паисий 7;
Михалуш Томов Маниканов, Твърдица, ул. Антим
2 39; Париса Гъчева Петрова, Петрич, ул. Отец
Паисий 7; Райна Панчева Симонска, Петрич ул.
28 октомври 1; Растер-Юг – ООД, Благоевград,
ул. Тодор Каблешков 4; Сашка Славчева Дими
трова, с. Кърналово, община Петрич; Симеон
Николов Попов, Петрич, ул. Атанас Лютвиев
29; Траянка Панчева Маслинска, с. Кърналово,
община Петрич.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 251/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1188/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Георги Панайотов Русев, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 6, вх. 3, ап. 57, ет. 4, срещу Ми
хаил Димитров Филипов, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 17, вх. 1, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 228/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4895/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радка Атанасова Матева, София, ж.к.
Стрелбище, ул. Хайдушка гора, бл. 3, вх. А, ет. 2,
ап. 7, срещу Банка „ДСК“ – ЕАД, ЦУ, София, ул.
Московска 19.
Трето гражданско отделение, 356/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
758/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Радева Сидерова, Пловдив,
ул. 3 март 7, ет. 6, ап. 61, срещу Благовеста Ге
оргиева Грудлева-Кочева, Пловдив, чрез адвокат
Владимира Атанасова Трачева, Пловдив, ул.
Четвърти януари 38, ет. 3; Румен Атанасов Кочев,
Пловдив, чрез адвокат Владимира Атанасова
Трачева, Пловдив, ул. Четвърти януари 38, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 389/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
430/2009 по описа на Окръжен съд Видин, по
дадена от Генади Петров Георгиев, Видин, ул.
Патриарх Евтимий 6, срещу „СОМАТ“, Видин.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 502/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2010 по описа на 3-то гр. отделение на ВКС,
подадена от Васил Банев Костадинов, Благоев
град, бул. Васил Левски 3, вх. А, ет. 4, ап. 11,
срещу „Агромах“ – ЕООД, представлявано от
Христо Асенов Савев чрез адвокат Михайлов,
Благоевград, Михайлов, адвокатска колегия;
Христо Асенов Савев чрез адвокат Михайлов,
Благоевград, адвокатска колегия.
Четвърто гражданско отделение, 578/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Министерство на вътрешните работи, София,
ул. 6 септември 29, срещу Веселин Георгиев Пине
лов, Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3 – адвокат
Георги Костов; Зафирка Леонидова Димитрова
със съдебен адрес Бургас, ул. Отец Паисий 11,
ет. 3, чрез адвокат Георги Костов; Зоя Янакиева
Недева, Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3, чрез
адвокат Георги Костов; Леонид Георгиев Пинелов,
Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3, чрез адвокат
Георги Костов; Леонид Янак иев Ганозлиев,
Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3, чрез адвокат
Георги Костов.
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Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 709/20 09 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1236/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенция за приватизация и следприва
тизационен контрол, София, бул. Аксаков 29; РМД
„Аптечно Бургас“ – АД, Бургас, бул. Демокрация
104, аптека „Диана“, срещу „Тептекс“ – АД, чрез
адвокат Милена Плочева с адрес София ул. Иван
Вазов 24 – 26, ет. 1, ап. 3.
Второ т ърговско отделение, 872/20 09 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Агромеханизация“ – ООД, Пазар
джик, ул. Петър Бонев 76, срещу Министерство
на земеделието и храните, София, бул. Христо
Ботев 55.
Второ търговско отделение, 1032/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3863/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
София, ул. Цар Симеон 330, срещу Иван Нико
лов Ботев, чрез адвокат Радомир Доросиев със
съдебен адрес София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, кантора 313.
Второ търговско отделение, 1048/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3364/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павлина Симеонова Владимирова,
чрез адвокат Корнелия Димитрова Илиева, Пер
ник, ул. Райко Даскалов 4, ет. 2, кантора 2, срещу
„Лидия турс“ – ООД, чрез адвокат Маргарита
Бояджиева и адвокат Александъ, София, бул. П.
Ефтимий 27, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1056/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
567/2008 по описа на Окръжен съд Стара За
гора, подадена от СД „Вавелин – Атанасови и
сие“, чрез адвокат Красимир Здравков Тенев
със адрес София, бул. Черни връх 8, срещу
„Машкомплект“ – ООД, Стара Загора, ул. Цар
Иван Шишман 64.
Второ търговско отделение, 1088/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Научноизследователски строителен
институт – НИСИ“ – ЕООД, София, бул. Никола
Петков 86, срещу „Марвел“ – ООД, Пловдив, бул.
Кукленско шосе 12.
Второ търговско отделение, 62/2010 �������
по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
515/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Златен лев холдинг“ – АД, София,
ул. Постоянство 67Б; Георги Богданов Биволар
ски, София, бул. Цар Освободител 23; Стефан
Стефанов Стефанов, София, бул. Цар Освободи
тел 23, срещу „Биовет“ – АД, гр. Пещера, чрез
адвокат Добромир Грозев, София, ул. Антим І,
бл. 2, вх. В, ап. 68.
Второ търговско отделение, 259/2010 �������
по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
646/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тодорка Павлова Гюрова, чрез адвокат
Николай Йовков Члаков със съдебен адрес Плов
див, ул. Райко Даскалов 53, дом Левски, партер;
Цвятко Иванов Ночев чрез адвокат Красимир
Алексиев, Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза
25, ет. 5, ап. 15.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

НА 8.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 272/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1170/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Петров Лозанов чрез ад
вокат Десислава Георгиева, София, ул. Солунска
41, ет. 1, срещу Държавно лесничейство, София,
ул. Аксаков 14; Общинска служба „Земеделие
и гори“ – Овча купел, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 136 В; Регионално управление по горите,
София, ул. Аксаков 14.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1618/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1076/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на финансите,
София, ул. Раковски 102, срещу Тома Василев
Жеков чрез адвокат Пл. Чолаков, София, ул.
Марко Балабанов 2А, ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1684/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2078/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на външните ра
боти, София, ул. Александър Жендов 2, срещу
Владимир Методиев Генчев, София, ж.к. Люлин,
бл. 30, вх. В, ап. 61.
Трето гражданско отделение, 236/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
389/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Автогарант“ – ООД, чрез управи
теля Неделин Тодоров Чакъров, Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 93, ет. 9, срещу Любомир
Пенков Тонев чрез адвокат Ж. Златанова, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър 119, ет. 1, офис 1, и
трета страна ЗАД „Алианц България“ чрез из
пълнителния директор Пламен Ялъмов, София,
ул. Проф. М. Бичев 2.
Трето гражданско отделение, 312/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
409/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Професионална гимназия по селско
стопанство „Гео Милев“, гр. Мъглиж, ул. Гео
Милев 70, срещу Христина Христова Данова чрез
адвокат А. Славова, Казанлък, кантора – хотел
„Роза“, стая 124.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1068/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
204/2009 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Емилия Гинчева Екимова,
Велико Търново, ул. България 40, вх. А, срещу
„Български пощи“ – ЕАД, ТП, Велико Търново,
ул. Христо Ботев 1.
Четвърто гражданско отделение, 1084/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1806/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Магдалена Романова Ставрева, Бургас,
ул. Шейново 44, вх. Б, ет. 3, срещу министъра на
държавната администрация, София, бул. Донду
ков 1, чрез юрисконсулт Иванов и юрисконсулт
Великова.
Четвърто гражданско отделение, 1295/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
737/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Пловдив, ул. Явор 31, срещу Майя Тенева Запря
нова, Пловдив, ул. Копривките 21.
Четвърто гражданско отделение, 1422/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кемал Байрамов Меджитов, с. Ту
ховища, област Благоевград, срещу Регионален
инспекторат по образованието, Благоевград.
Четвърто гражданско отделение, 1524/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Румен Нанков Костов, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 143, вх. Е, ет. 7, ап. 16, срещу
Министерство на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3.
НА 9.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1024/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3850/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Билдинвест консулт“ – ЕООД,
чрез адвокат Азманова, София, ул. Доспат 15;
Столична община, район „Възраждане“, София,
бул. Александър Стамболийски 62, срещу „Бил
динвест“ – ЕООД, София, ул. Иваница Данчев
27; „Билдинвест“ – ООД, чрез адвокат Азманова,
София, ул. Доспат 15; Бисера Иванова Стойнова
чрез адвокат Колева, София, ул. Георги С. Раковски
127, ет. 3, ап. 328; Гергана Симеонова Венова-Ка
раславова чрез адвокат Колева, София, ул. Георги
С. Раковски 127, ет. 3, ап. 328; ЕТ „Лаплан Лада
Христова“, София, район Средец, ул. Добруджа
4; Жоржета Кирилова Радулова-Стойнова чрез
адвокат Колева, София, ул. Георги С. Раковски
127, ет. 3, ап. 328; Иван Борисов Анев чрез ад
вокат Колева, София, ул. Георги С. Раковски
127, ет. 3, ап. 328; Кирил Иванов Стойнов чрез
адвокат Колева, София, ул. Георги С. Раковски
127, ет. 3, ап. 328; Петър Иванов Стойнов чрез
адвокат Колева, София, ул. Георги С. Раковски
127, ет. 3, ап. 328.
Първо гражданско отделение, 1202/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
953/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Велинград чрез адвокат
Милчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, срещу
Георги Михайлов Бучков чрез адвокат Балев,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 13.
Първо гражданско отделение, 1250/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4178/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Владимиров Игнатов, София,
ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу
Мария Манолова Кацарска чрез адвокат Дикова,
София, ул. Лайош Кошут 17, и трета страна „Зо
графски“ – ЕООД, София, бул. Джеймс Баучер 100.
Първо гражданско отделение, 1432/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
345/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Васил Добрев Василев чрез адвокат Аспарухова,
Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1, срещу Община
Аксаково, гр. Аксаково ул. Георги Петлешев 58.
Първо гражданско отделение, 1453/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2485/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ловно-рибарско дружество „Сокол“
чрез адвокат Пешева и адвокат Нейкова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 30, ет. 2, срещу Община
Съединение, ул. Шести септември 13.
Първо гражданско отделение, 1468/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1194/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Блага Борисова Бакалчева чрез ад
вокат Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1; Георги Борисов Бакалчев чрез
адвокат Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1; Лукия Илиева Бакалчева чрез
адвокат Митоков, София, ул. Димитър Трайко
вич 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Георги Стоянов
Пашалиев, гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина
49; Елза Славчева Пашалиева, гр. Гоце Делчев,
ул. Стара планина 49.
Първо гражданско отделение, 1553/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
728/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Леонидов Лучински чрез ад
вокат Тантенов, Асеновград, ул. Клокотница 44,
срещу Борис Кръстев Гьорев, Асеновград, ул.
Славянска 17.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1179/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1496/2009 по описа на 3 гр. отд. на ВКС, подадена
от Анелия Томас Тодорова чрез адвокат Ирина
Боянова Николова, София, ул. Суходолска 2, срещу
Теодор Ангелов Тодоров, Плевен, и трета страна
Мая Петкова Нацулис, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 43, вх. Д, ап. 9; „Спектър нова“ – ЕООД,
Плевен, Братя Миладинови 24, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 1226/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
512/2008 по описа на Окръжен съд София, по
дадена от Георги Славев Стайков чрез адвокат
Румяна Гледжарска, София, ул. Г. С. Раковски
99; „Строител – Костенец“ – ООД, чрез адвокат
Владимир Димитров Чавдаров, София, община
София, област София, ул. Цар Асен 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 618/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2008 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от Васил Иванов Бъчваров, Шумен, ул.
Васил Априлов 46, ап. 26, срещу „Лида“ – АД,
Шумен, Индустриален квартал.
Трето гра ж данско отделение, 80/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
747/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Вяра Янкова Парцова, София, чрез
адвокат Крюгер Милованов, ул. Елисавета Баг
ряна 11, ет. 6, ап. 21, срещу Община Якоруда, ул.
Васил Левски.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 978/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Лиляна Николова Петрова, Варна, ул.
Дж. Баучер, бл. 3, вх. В, ап. 63; Лиляна Николова
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Петрова, Варна, ул. Дж. Баучер, бл. 3, вх. В, ап. 63,
срещу „Параходство БМФ“ – АД, Варна, бул.
Приморски 1; „Параходство БМФ“ – АД, Варна.
Четвърто гражданско отделение, 1512/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2009 по описа на Окръжен съд София, пода
дена от а) Ценка Илиева Маринова чрез адвокат
Виолета Христова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27,
вх. Б, ет. 6, ап. 27; Цецка Илиева Маринова,
с. Галиче, област Враца, срещу „Балкан кетъ
ринг“ – ООД, гр. Елин Пелин, област София, ул.
Витоша, сградата на „Булгарцвет“.
Четвърто гражданско отделение, 1534/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
433/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подаде
на от Грета Иванова Радославова чрез адвокат
Димитър Терзиев, Русе, пл. Възрожденски, бл. Ра
яна – партер; Радослав Димитров Радославов чрез
адвокат Димитър Терзиев, Русе, пл. Възрожден
ски, бл. Раяна – партер, срещу Валентин Иванов
Великов, Русе, ул. Витоша 3.
Четвърто гражданско отделение, 1831/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
760/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Цветан Стойчен Петров, Русе, ул. Кръстец
59А, ет. 1, срещу Николай Тошков Николов чрез
адвокат Петър Димитров Петров, Враца, ул. Лу
кашов 10, ет. 3, офис 309.
НА 13.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1079/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3551/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Илиев Пашов чрез адвокат
Дашина, София, ул. Три уши 2; Стойка Владисла
вова Костевска-Пашова чрез адвокат Дашина,
София, ул. Три уши 2, срещу Надежда Христова
Ялъмова, София, ул. Славянска 35; Пламен Иванов
Ялъмов, София, ул. Славянска 35; Румен Кръстев
Василев, София, ж.к. Левски, бл. 17, вх. Ж, ет. 1,
ап. 122 А; Цветанка Йорданова Василева, София,
ж.к. Левски, бл. 17, вх. Ж, ет. 1, ап. 122 А.
Първо гражданско отделение, 1194/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Алберт Жак Гершон чрез адвокат Алек
сандър Хараламбов и адвокат Веселин Въндев,
Бургас, ул. Александровска 34, ет. 3 – съдебен
адрес; Арие Семо чрез адвокат Александър Ха
раламбов и адвокат Веселин Въндев, Бургас, ул.
Александровска 34, ет. 3 – съдебен адрес; Исак
Жак Гершон чрез адвокат Александър Хараламбов
и адвокат Веселин Въндев, Бургас, ул. Алексан
дровска 34, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Аарон
Грийнбоим чрез адвокат Павлина Вълканова,
Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2 – съдебен адрес;
Дафна Гринбойм чрез адвокат Павлина Вълкано
ва, Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2 – съдебен адрес;
Еял Грийнбойм чрез адвокат Павлина Вълканова,
Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2 – съдебен адрес;
Ора Хананел чрез адвокат Павлина Вълканова,
Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1516/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1132/2008 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Десислава Генчева Ганева чрез адвокат
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Радослав Ралчев, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1;
Еленка Стоянова Кирова чрез адвокат Пламен
Вълчев, Варна, ул. Отец Паисий 5; Живко Генчев
Димитров чрез адвокат Радослав Ралчев, Варна,
ул. Шейново 14, ет. 1; Кирил Иванов Киров чрез
адвокат Пламен Велчев, Варна, ул. Отец Паисий 5.
Първо гражданско отделение, 1638/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2009 по описа на Окръжен съд Видин, пода
дена от Соня Георгиева Георгиева чрез адвокат
Данка Куртева, София, ул. Клокотница 1, ет. 3,
ап. 12 – съдебен адрес, срещу Емил Борисов Ге
оргиев, Видин, ул. Мизия 27; Мариана Борисова
Георгиева чрез адвокат Анжела Милева, Видин, ул.
Витоша 9, ет. 2 – съдебен адрес; Радка Борисова
Миланова чрез адвокат Анжела Милева, Видин,
ул. Витоша 9, ет. 2 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 1656/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
348/2008 по описа на Окръжен съд Видин, по
дадена от Иван Викторов Николов чрез адвокат
Генчев, Видин, ул. Търговска 2, ет. 3; Николай
Викторов Николов чрез адвокат Генчев, Видин,
ул. Търговска 2, ет. 3, срещу Емил Аристотелов
Йонов, Видин, ул. Патриарх Евтимий 20; Цветанка
Кръстева Йонова, с. Кошава, област Видин; Юрий
Аристотелов Йонов, с. Кошава, област Видин.
Първо гражданско отделение, 150/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от „Сити Пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат
Любина Карамитева, Пловдив, ул. Христо Г. Да
нов 23, ет. 1 – съдебен адрес; Районна всестранна
кооперация „Тракия“, Пловдив, ул. Благовест 2А;
РВК „Тракия“, чрез адвокат Красимир Михайлов,
Пловдив, бул. Дунав 51, ет. 5, офис 2 – съдебен
адрес, срещу адвокат Силвия Стоева Цветкова,
пълномощник на ответниците, София, ул. Иван
Денкоглу 15Б, ет. 1 – съдебен адрес; Иван Бори
сов Иванов, Пловдив, ул. Иван Рилски 33; Сийка
Борисова Стоилова, Пловдив, ул. България 72,
ап. 19; Сийка Стоянова Цанкова, Пловдив, ул.
Княз Борис Първи 24. 30, ет. 8, ап. 25.
Първо гражданско отделение, 980/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/98 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Тодор Георгиев Манахов, с. Перелик,
община Хаджидимово, срещу Елена Ангелова
Великова, с. Нова Ловча, община Хаджидимово;
Елена Ангелова Гайдаджиева, с. Ляски, област
Благоевград; Елка Стоилова Барбутева, гр. Гоце
Делчев, ул. Хан Аспарух 1; Карамфилка Стои
лова Перчева, гр. Гоце Делчев, ул. Хан Аспарух
1; Мария Ангелова Попова, гр. Хаджидимово,
област Благоевград; Надка Ангелова Стоинкова,
гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2; Найчо
Георгиев Манахов, Благоевград, ул. Струма 19,
вх. А, ет. 3, ап. 6; Стойна Ангелова Старчелиева,
с. Перелик, община Хаджидимово; Яна Петрова
Манахова, с. Перелик, община Хаджидимово.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 985/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
162/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Димитра Тодорова Янчева чрез адвокат
Елена Стратиева, Варна, ул. Ангел Кънчев 15,
срещу Малинка Иванова Гочева, Варна, ж.к.
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Младост, бл. 131, вх. 2, ет. 8, ап. 50; Росинка
Стоянова Ташева, Варна, ж.к. Младост, бл. 131,
вх. 2, ет. 8, ап. 50; Стоян Елисеев Гочев, Варна,
ж.к. Младост, бл. 131, вх. 2, ет. 8, ап. 50.
Второ гражданско отделение, 1019/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2009 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Бейджет Осман Афуз чрез адвокат
Стоян Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33;
Ердинч Бейджет Осман чрез адвокат Стоян Ни
колов, Силистра, ул. Отец Паисий 33; Севдинч
Бейджет Осман чрез адвокат Стоян Николов,
Силистра, ул. Отец Паисий 33, срещу Рамадан
Асан Реджеб чрез адвокат Веселка Димитрова,
Силистра, ул. Христо Ботев 23; Хатче Бейти
Реджеб чрез адвокат Веселка Димитрова, Си
листра, ул. Христо Ботев 23.
Второ гражданско отделение, 251/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ГПК „Наркооп“, гр. Две могили,
община Две могили, област Русе, ул. Максим
Горки 6, срещу Александър Василев Неделчев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Надежда Василева Антонова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 269/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
856/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, по
дадена от кмета на гр. Долна Митрополия, ул.
Св. св. Кирил и Методий 39, срещу Потребителна
кооперация „Съединение“, гр. Тръстеник, ул. Ф.
Александров 7.
Второ гражданско отделение, 281/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2024/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от А нчи Полихронева Катмърова,
Пловдив, ул. Пере Тошев 99, бл. 1589, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Манчо Митев Катмъров, Пловдив,
ул. Пере Тошев 99, бл. 1589, вх. А, ет. 2, ап. 5,
срещу „Силова Електроника“ – ЕООД, Пловдив
(в ликвидация), чрез адвокат Петьо Василев,
София, бул. Витоша 37, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение
Трето гра ж данско отделение, 12/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
726/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Георги Митков Димитров, София чрез адвокат
Ивайло Станчев Димитров, ул. Г. С. Раковски 133,
ет. 1, АДД „Балкански и партньори“; Миглена
Христова Димитрова, София чрез адвокат Ивайло
Станчев Димитров, ул. Раковски 133, ет. 1, АДД
„Балкански и партньори“; Антон Митков Ди
митров лично и със съгласието на своята майка
Миглена Христова Димитрова, София, Ивайло
Станчев Димитров, София, ул. Г. С. Раковски
133, ет. 1, АДД „Балкански и партньори“, срещу
Владимир Кирилов Христов, Русе, чрез адвокат
Георги Димитров Чокоев, ул. Гладстон 5, ет. 2,
офис 2.
Трето гражданско отделение, 246/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2193/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Нина Атанасова Бакърджиева, Асе
новград ул. Поп Матей 10, срещу Александър

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Цанков Бакърджиев, Нареченски бани, община
Асеновград, област Пловдив, ул. Младост 16;
Маргарита Георгиева Бакърджиева, Нареченски
бани, община Асеновград, област Пловдив, ул.
Младост 16.
Трето гражданско отделение, 329/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1496/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Азме Мехмедова Табакова, Хасково
чрез адвокат Венета Димитрова, ул. Хан Кубрат 8,
офис 23; Кремена Банкова Пехливанова, Хасково
чрез адвокат Венета Димитрова, ул. Хан Кубрат
8, офис 23; Нора Банкова Мършова, Хасково чрез
адвокат Венета Димитрова, ул. Хан Кубрат 8,
офис 23; Севда Банкова Табакова, Хасково чрез
адвокат Венета Димитрова, ул. Хан Кубрат 8,
офис 23, срещу „ЕСКО – СВ“ – АД, София, чрез
адвокат Костя Караиванов, ул. Солунска 59, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 364/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
509/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Анна Тодоровна Желева, Стара За
гора, чрез адвокат Цоко Желязков, ул. Цар Иван
Шишман 31, вх. юг, ет. 1, срещу Христо Колев
Желев, гр. Раднево, ул. Георги Димитров 25, вх. А,
ет. 7, ап. 19, и страна Дирекция „Социално под
помагане“, гр. Раднево, ул. Магда Петканова 5А.
Трето гражданско отделение, 556/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Върховна касационна про
куратура, София, бул. Витоша 2; Захари Генов
Генов, Плевен, ул. Димитър Константинов 39,
вх. А, ет. 1; Областна дирекция на МВР, Плевен,
ул. Сан Стефано 3, срещу Районния съд, Плевен.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1452/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Фондация „Асоциация за европейска
интеграция и права на човека“, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 2, ет. 3, срещу Министерството на обра
зованието и науката, София, бул. Княз Дондуков
2А; Софийски университет „Климент Охридски“,
София, бул. Цар Освободител 15.
Четвърто гражданско отделение, 1472/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
265/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Катя Ангелова Костова, Стара Загора,
ул. Юрий Венелин 12, адвокат Стоименова, срещу
ЕТ Митко Христов Митев с фирма „Гера – Мит
ко Митев“, Стара Загора, бул. Методи Кусев 35,
вх. Б, ап. 4, чрез адвокат Христова.
Четвърто гражданско отделение, 1757/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
936/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Агенцията за социално подпомагане, София,
ул. Триадица 2, срещу Борислав Богомилов Кунов,
Враца, ул. Георги Бенковски 4.
Четвърто гражданско отделение, 1889/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
329/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Радион Стефанов Радионов,
Русе, ул. Борисова 54, срещу Иван Блажев Хри
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стов – ЕТ „Иван Христов – ИБ“, чрез адвокат
Малина Караджова, Русе, ул. Епископ Босилков
5, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 137/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1964/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Иван Димитров Шушнев с фир
ма „Дипед – Иван Шушнев“, гр. Септември, ул.
Иван Вазов 4, представлявано от Иван Шушнев и
прокуриста Елена Кир, срещу Владимир Василев
Додов, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора
36, чрез адвокат Петър Петров.
Четвърто гражданско отделение, 209/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1745/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Филип Николаев Стефанов, София,
ж.к. Надежда, бл. 637, вх. Б, ап. 72, срещу Стефка
Димитрова Нинова, София, бул. Стамболийски
96, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 277/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
382/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, пода
дена от Йордан Дичков Дочев, Шумен, ул. Колю
Фичето 4, вх. Б, ет. 7, ап. 41; Марийка Йорданова
Дочева, Шумен, ул. Колю Фичето 4, вх. Б, ет. 7,
ап. 41, срещу Силвана Иванова Тодорова, Шумен,
ул. Средна гора 6, бл. 2, вх. 1, ет. 6, ап. 16.
НА 14.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1628/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Кръстю Иванов Кръстев, Мездра, ул. Стефан
Стамболов 1, срещу Венета Кръстева Кръстева,
Мездра, ул. Стефан Стамболов 1; Иван Петков
Кръстев, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 33,
бл. 6, вх. Д, ет. 3, ап. 47; Мая Николова Кръстева
чрез адвокат Стефанов, Мездра, ул. Св. св. Кирил
и Методий 19.
Първо гражданско отделение, 1852/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Костадинова Каракашева чрез
адвокат Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов
3, партер; Мария Костадинова Гетова чрез адво
кат Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3,
партер, срещу Ангел Костадинов Джурилов чрез
адвокат Попов, Пазарджик ул. Иван Вазов 12б,
ет. 1, оф. 6; Мария Ангелова Джурилова, Батак,
ул. Петър Пелев 22; Невена Ангелова Балабанова,
Батак, ул. Петър Пелев 22; Николай Костадинов
Джурилов чрез адвокат Попов, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 12б, ет. 1, офис 6; Петранка Ангелова
Павлова, Батак, ул. Петър Пелев 22.
Първо гражданско отделение, 1990/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Професионална гимназия по дърво
добив „Иван Вазов“ – Велинград, чрез адвокат,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 16, срещу
Елена Георгиева Атанасова, Велинград, ул. Ос
трец 12; Елена Николова Галчина чрез адвокат
Кеворкян, София, ул. Борова гора 32; Здравка
Атанасова Костадинова, Велинград, ул. Острец
12; Иван Атанасов Костадинов, Велинград, ул.
Острец 12; Йорданка Николова Попова чрез адво
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кат Кеворкян, София, ул. Борова гора 32; Лилия
Йорданова Ковачева, Велинград, ул. Юндола 30;
Миланка Георгиева Ковачева, Велинград, ул.
Юндола 30.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 729/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
748/2007 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от Десислава Каменова Колева, София, ж.к.
Света Троица, бл. 365, вх. В, ет. 8, ап. 66; Петър
Петров Греков, София, ж.к. Люлин, бл. 224, вх. Б,
ет. 7, ап. 43; Светослав Каменов Колев, София,
ж.к. Света Троица, бл. 365, вх. В, ет. 8, ап. 66,
срещу Иванка Кръстева Нешева, гр. Клисура,
ул. Козница 2.
Трето гра ж данско отделение, 45/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
654/2009 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Александър Иванов Иванов,
Велико Търново чрез адвокат Пламен Цонев
Пенков, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
3, ет. 2, срещу Стела Емануил Петалиду чрез
адвокат Светла Векилова, съдебен адрес Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 248/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
878/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Албена Здравкова Петрова, Русе, чрез адвокат
Антоанета Георгиева Ганева, Русе, ул. Велико
Търново 5А, ет. 1, ап. 3, срещу Данииел Илиев
Петров, Русе, чрез адвокат Венцислава Стефанова
Стефанова, Русе, Църковна независимост 11, вх. 1.
Трето гражданско отделение, 271/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, по
дадена от „МДОЗС – Шумен“ – ЕООД, Шумен,
срещу Соня Христова Димитрова, Шумен, ул.
Ген. Драгомиров 40, вх. 4, ап. 94.
Трето гражданско отделение, 281/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Диян Илиев Димитров, Добрич, чрез
адвокат Веселина Георгиева Нейчева, Добрич,
ул. Иван Пенаков 15, срещу Венцислав Василев
Райков, Добрич, ж.к. Христо Ботев 9, вх. А, ап. 16.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 418/2010 �������
по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
498/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Иво Атанасов Неделчев чрез
адвокат Татяна Везирева със служебен адрес Русе,
ул. Александровска 80; Нели Славкова Неделче
ва чрез адвокат Татяна Везирова със служебен
адрес, Русе, ул. Александровска 80, срещу ЕТ
„Неделчев – Иво Атанасов“, в несъстоятелност,
чрез синдик Нели Николова, Русе, ул. Алексан
дровска 71; ЕТ „Неделчев – Иво Атанасов“ чрез
особен представител адвокат Таня Маре, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора 204.
НА 15.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1807/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1998/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Иванов Костов чрез ад
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вокат Ваня Димитрова, София, ул. Триадица 5Б,
ет. 4, офис 414, срещу „КЗУ Груп ООД“, София,
Димитър Ковачев, София, ул. Алабин 36, ет. 1;
„КЗУ Груп ООД – клон София“, София, Красимир
Манов, София, ул. Алабин 36, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 559/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3544/2008 по описа на 1 гр. отделение на ВКС,
подадена от Боряна Димитрова Чобанова чрез
адвокат Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7;
Боян Димитров Чобанов чрез адвокат Николова,
Своге, ул. Ал. Вутимски 7; Георги Иванов Чобанов
чрез адвокат Николова, Своге, ул. Ал. Вутим
ски 7; Румяна Горанова Чобанова чрез адвокат
Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7; Ясен Ди
митров Чобанов чрез адвокат Николова, Своге,
ул. Ал. Вутимски 7, срещу „Системхим“ – АД,
София, бул. Рожен 101; държавата, представля
вана от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19; Иванка Христова Чобанова чрез
адвокат Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7.
Трето гражданско отделение, 674/2010 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 19/2010
по описа на Камара на ЧСИ, подадена от Лъчезар
Евгениев Минков, София, ул. Екзарх Йосиф 62,
срещу Камара на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 1287/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2009 по описа на Камарата на частните съдеб
ни изпълнители, подадена от Тодор Мавродиев,
Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, срещу Камарата на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пи
ротска 7, ет. 4; Министерство на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 52/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
2271/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лазур“ – АД, Бургас, ул. Раковски
18, ет. 4, ап. 10; „Лазур“ – АД, чрез адвокат Ан
гел Донов, Варна ул. Радко Димитриев 7, срещу
Агенцията за държавни вземания, София, ул. Г.
С. Раковски 47.
Второ търговско отделение, 55/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Прохема“ – ООД, чрез
адвокат Огнян Митев, София, Бизнес парк София
1, сграда 10, ет. 3, срещу „Анаконда“ – ЕООД,
чрез адвокат Галя Горанова, Плевен, ул. Д. Кон
стантинов 16, ет. 2.
Второ търговско отделение, 115/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Тонев и Тонев“ – ООД, Шумен, ул.
Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32, сре
щу ЕТ Стефан Костадинов Димитров с фирма
„Стефан Димитров“, чрез адвокат, Шумен, ул.
Съединение 113, ет. 2.
Второ търговско отделение, 203/2010 по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 254/2009
по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от
„ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, ул. Г. С.
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Раковски 140; „ЧЕЗ Електро България“ – АД,
София, ул. Подуево 5А, ет. 3, ап. 5, срещу Ди
митрина Илиева Димитрова, Лом, ул. Призрен
31, вх. Г, ап. 30.
Второ търговско отделение, 224/2010 по
����������
касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 773/2009
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„ХЕНТШ“ – АД, София, ул. Войнишко въстание 1,
срещу „Мегатрейд“ – ЕООД (в несъстоятелност),
Карлово, ул. 20 юли 1; „Мегатрейд“ – ЕООД (в
несъстоятелност), със синдик Ралица Пламенова
Топчиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 235/2010 по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2821/2008
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Феникс Реком Инвест“ – АД, София, бул. Па
триарх Евтимий 48А, ет. 4, срещу „Кремиковци
трейд“ – ЕООД, София, кв. Ботунец.
Второ търговско отделение, 535/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
684/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от ЕТ Илия Байраков с фирма „Илия
Байраков“, София, ж.к. Дървеница, бл. 35, вх. В,
срещу „Никос – Галаксия“ – ЕООД, гр. Петрич,
ул. Никола Парапанов 30.
НА 16.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение 3725/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
784/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Исмаил Рамизов Исмаилов, с. Кошарна, област
Русе, ул. Васил Левски 3, срещу ЕТ Шукри Мохарем
Мохарем с фирма „Шукри Мохарем – Охлада“,
с. Кошарна, област Русе.
Първо гражданско отделение, 353/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2008 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ангел Тодоров Стоянов, Монтана,
срещу Надя Милкова Методиева, Монтана.
Първо гражданско отделение, 1288/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1869/2007 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Димитър Николов Христов чрез адвокат
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21;
Иван Николов Панайотов чрез адвокат Костов,
Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21; Никола
Панайотов Николов чрез адвокат Костов, Варна,
ул. Страхил войвода 22, ап. 21; Тихомир Панайотов
Николов чрез адвокат Костов, Варна, ул. Страхил
войвода 22, ап. 21, срещу Кирил Дянков Дянков
чрез адвокат Маринова, Варна, ул. Драгоман 43.
Първо гражданско отделение, 1512/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Монолит“ – АД, София, чрез адвокат Данко
ва, Мездра, ул. Христо Ботев 23, срещу „Венус
Б – Корп“ – ЕАД, Мездра, ул. Христо Ботев 1;
„Хемус – М“ – АД, Мездра, ул. Христо Ботев 1.
Първо гражданско отделение, 1625/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
662/2008 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Димитър Ламбев Димитров
чрез адвокат Димова, Велико Търново, ул. Цанко
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Церковски 39, кантора 3, 4; Маринка Ламбева
Димитрова чрез адвокат Минчев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39.
Първо гражданско отделение, 1753/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1083/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимир Николаев Матев чрез
адвокат Дянков, София, ул. Ами Буе 33, ет. 3,
срещу Васил Владимиров Данаилов чрез особен
представител – адвокат Димитров, София, ул. Ла
веле 30, ет. 2; Константин Владимиров Данаилов
чрез особен представител – адвокат Димитров,
София, ул. Лавеле 30, ет. 2; Стефанка Томова
Данаилова, София, бул. Витоша 13.
Първо гражданско отделение, 1780/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2972/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елица Орлинова Кузманова лично
и със съгласието на баща си Орлин Николов,
София, бул. Христо Смирненски 64, ет. 7, ап. 19;
Орлин Николов Кузманов, София, бул. Христо
Смирненски 64, ет. 7, ап. 19; Радина Орлинова
Кузманова, София, бул. Христо Смирненски 64,
ет. 7, ап. 19, срещу Венета Радева Тошанова чрез
адвокат Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 353/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веска Георгиева Георгиева чрез
адвокат Аврамова, София, ул. Бенковски 12 А,
вх. А, ет. 2, ап. 19; Десислава Димитрова Давидова
чрез адвокат Михова, София, ул. Кърниградска
2, вх. А, ет. 2, ап. 7; Йордан Димитров Давидов
чрез адвокат Михова, София, ул. Кърниградска 2,
вх. А, ет. 2, ап. 7; Магда Севдалинова Атанасова
чрез адвокат Аврамова, София, ул. Бенковски
12 А, вх. А, ет. 2, ап. 19, срещу Таня Тодорова
Николова чрез особен представител адвокат Кат
ранджиева, София, бул. Христо Ботев 1а, ет. 2,
ап. 3, и трета страна Радослав Иванчев Тошев
чрез адвокат Узунян, София, бул. Македония 12.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 901/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 31/2009
по описа на Окръжен съд Силистра, подадена
от Венко Петров Великов чрез адвокат Милен
Пенев Сутев, Варна, бул. Осми Приморски полк
128, ст. 118, срещу Петър Иванов Иванов чрез
адвокат Трифон Георгиев Станев, Силистра, ул.
Симеон Велики 4, вх. Б, ет. 2, ап. 3.
Първо търговско отделение, 36/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Видекс“ – ООД, Сливен, чрез адво
кат Мирослав Иванов Неврокопски, София, ул.
Съборна 5, ет. 3; Иван Йорданов Стайков чрез
адвокат Мирослав Иванов Неврокопски, София,
ул. Съборна 5, ет. 3, срещу Драгомир Войков
Драганов чрез адвокат Юрий Кучев, Бургас, ул.
Поп Гюру 10, ет. 1, ап. ляв.
Първо т ърговско отделение, 180/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от „Топлофикация – Бургас“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Ралица Добромирова,
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Бургас, Северна промишлена зона, кв. Лозово;
„Топлофикация – Бургас“ – ЕАД, чрез адвокат
Петя Владикова, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 126
А, втори офисен етаж, офиси 6 и 7, срещу Тодор
Николов Батилов чрез адвокат М. Козарев, Бур
гас, ул. Гладстон 1, ет. 1, и трета страна „Топло
снабдителна агенция – Енергиен сервиз – НЕЛБО
инженеринг“ – ООД, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 26, вх. 1, ет. 1, ап. среден.
НА 20.ХII.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 958/20 09 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
865/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от „Артьом“ – ООД, представлявано от
Йордан Атанасов Димов, Варна, ул. Шипка 18;
„Артьом“ – ООД, чрез адвокат Калин Желев,
Варна, ул. Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4;
Габровска популярна кооперация, представлявана
от Стоян Янев Вълчев, Габрово, ул. Шипка 2;
Габровска популярна кооперация, чрез адвокат
Илиана Михайлова, София, ул. Княз Борис Първи
61, срещу „Ученически отдих и спорт“ – ЕАД,
представлявано от Сергей Миланов Миланов,
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5;
„Ученически отдих и спорт“ – ЕАД, чрез адвокат
Иван Шиваров, Габрово, ул. Иван Пресняков 1.
Първо търговско отделение, 15/2010 по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
1683/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димка Василева Куцарова, София,
ж.к. Красна поляна 3 част, бл. 339, вх. А, ет. 2,
ап. 5; Димка Василева Куцарова, чрез адвокат
Мария Вълканова, София, ул. Удово 3, офис 1,
срещу ЗК „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13;
Мария Христова Маринова, София, ж.к. Красна
поляна 3 част, бл. 339, вх. А, ет. 2, ап. 5; Христо
Маринов Куцаров, София, ж.к. Красна поляна 3
част, бл. 339, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 63/2010 ����������
по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 311/2009
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
„Жаннет“ – ЕООД, представлявано от Жанна
Семенова, чрез адвокат, Смолян, ул. Хан Аспа
рух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; „Илинден“ – ЕООД,
представлявано от Тодор Кирилов Даварски, чрез
адвокат, Смолян ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г,
ап. 34, срещу ЕТ Димитър Манолов Димитров с
фирма „Мариета – Д. Димитров“, Кърджали, кв.
Възрожденци, бл. 37, вх. Е, ап. 122; ЕТ Дими
тър Манолов Димитров с фирма „Мариета – Д.
Димитров“, чрез адвокат, Пловдив, ул. Княз
А лександър Първи 41; ЕТ Манол Димитров
Манолов с фирма „Мони – 80 – М. Димитров“,
Кърджали, бул. Беломорски 56, бл. Незабравка,
вх. 2, ап. 5; ЕТ Манол Димитров Манолов с
фирма „Мони – 80 – М. Димитров“ чрез адвокат
Пловдив, ул. Княз Александър Първи 41.
8374
Върховният административен съд, второ отде
ление, призовава Снежа Ерик с последен известен
адрес в САЩ и с неизвестен адрес в РБ, да се
яви в съда като ответница по адм. д. № 3367/2010,
образувано по жалба на Българската академия
на науките, против решение от 15.07.2009 г.,
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постановено по адм. д. № 3005/2004 по описа
на СГС, АО, ІІІв състав. Делото е насрочено за
18.01.2011 г. в 9 ч., зала 2.
8500
Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуал
ния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
срещу чл. 213 и 219 от Правилника за прилагане
на Закона за изпълнение на наказанията и за
държането под стража (ППЗИНЗС) от Валентин
Петров Иванов и Любен Филипов Симеонов,
Софийски централен затвор – I група, по което
е образувано адм.д. № 10758/2010 по описа на
Върховния административен съд, I колегия, I-А
отделение.
8523
Административният съд – Монтана, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 651/2009 по
жалба на кмета на Община Лом против Решение
№ 381 по протокол № 36 от 23.09.2009 г. на Об
щинския съвет – Лом, насрочено за 8.12.2010 г.
от 14,30 ч.
8458
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Метрополис груп“ – АД,
София, на т. 19.1 от приложение № 7 на Наред
бата за определяне на местните такси и цени на
услуги на територията на община Стара Загора,
по което е образувано адм.д. № 466/2010 по опи
са на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 25.11.2010 г. в 14 ч.
8522
Софийският градски съд, I гр. отделение, 9 със
тав, съобщава, че е образувано гр.д. № 12561/2009
по иск за заплащане на обезщетение в размер
250 000 лв., заведен от Даринка Христова Еману
илова срещу Петя Тодорова Костова, с последен
известен адрес с. Черни връх, община Бургас,
която като ответница в двуседмичен срок от об
народването може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 367 ГПК.
8422
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 със
тав, съобщава, че е образувано гр. д. № 7694/2010
по иск с правно основание чл. 415 ГПК и с цена
95 366, 97 евро, заведен от „Райфайзенбанк (Бъл
гария)“ – ЕАД, срещу Мирослав Владимиров
Павлов с последен известен адрес София, ж.к.
Банишора, бл. 25, вх. Б, ет. 6, ап. 27, който като
ответник в едномесечен срок от публикацията
може да подаде писмен отговор по исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
8499
Районният съд – гр. Пещера, гр. колегия,
IV състав, призовава Фикри Челиктен, гражда
нин на Турция, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 2.12.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 621/2010, заведено от Живка Огнянова Че
ликтен. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8521
Пловдивският районен съд, III бр. състав,
призовава Красимир Емилов Куцев, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.ХI.2010 г. в 9 ч. като
ответник по гр.д. № 18109/2009, заведено от Ди
ана Наскова Куцева от Пловдив, за развод. Ако
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще му назначи особен представител.
8625
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Радомирският районен съд, I състав, уведомява
Ванчо Златков, с неизвестен адрес, ответник по
гр.д. № 948/2010, заведено от Илина Владимирова
Златкова, с предмет чл. 123, чл. 132 и сл. СК, да
се яви в съда, за да получи препис от исковата
молба съгласно чл. 131 ГПК. Ответникът да по
сочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8524
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
90 състав, е образувал гр. д. № 7729/2010 по иск
с правно основание чл. 132 СК от Софийската
районна прокуратура срещу Махмут Акбал с
последен адрес София, ул. Княз Борис І № 168,
който като ответник в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като се запознае с ис
ковата молба и приложенията към нея, които се
намират в деловодството на съда, като следва да
посочи и съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8506
Великотърновският окръжен съд обявява,
че образува гр.д. № 996 по описа за 2010 г.,
насрочено за 4.04.2011 г. в 11,30 ч. по предявен
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност иск с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД срещу:
Стефан Рашков Рашков с постоянен и настоящ
адрес област Велико Търново, община Велико
Търново, с. Ново село, ул. Осма 4, понастоящем
в затвора в Ловеч, и Ружка Василева Рашкова
с постоянен адрес Велико Търново, ул. Никола
Габровски 42, вх. В, ет. 1, ап. 2, и настоящ адрес
област Велико Търново, община Велико Търново,
с. Ново село, ул. Осма 4, за отнемане в полза на
държавата следното имущество на обща стойност
135 837,04 лв., а именно:
От Стефан Рашков Рашков и Ружка Василева
Рашкова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: дворно място с площ 1800 кв. м,
жилище (къща) 80 кв. м с мазе 20 кв. м, паянтова
конструкция, второстепенни постройки с площ
136 кв. м – паянтова конструкция, в с. Ново село,
област Велико Търново, придобито с нот. акт
№ 179, т. III, д. № 1260 от 28.10.1985 г., издаден от
Великотърновския районен съд; пазарна стойност
към настоящия момент – 9000 лв.; апартамент
№ 6 в Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 35,
на втори етаж, вх. Б, от жилищна сграда – блок,
построена върху държавна земя в кв. 126 по плана
на Горна Оряховица, със застроена площ 61,97
кв. м, който апартамент се състои от: спалня,
дневна, кухня, сервизни помещения и две тераси,
при граници: изток – улица, запад – бл. Христо
Смирненски, север – апартамент на Георги Ге
менджиев, юг – апартамент на Радослав Рачев,
отгоре – апартамент на Георги Н. Вачков, отдо
лу – апартамент на Йордан Георгиев, заедно с при
даващото се към апартамента избено помещение
№ 6 със застроена площ 5,25 кв. м, при граници:
изток – коридор, запад – гаражи, север – общо
избено помещение, избено помещение от вх. А,
ведно с 1,91 идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото
от 68,97 кв. м, придобит с нот. акт № 1337, том
VII, peг. № 9168, нот.д. № 949/2005 на нотариус
Красимира Боева, Служба по вписванията – Горна
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Оряховица № 191, т. 12, дело № 2663/2005, вх. рег.
№ 3620 от 24.06.2005 г., пазарна стойност към
настоящия момент – 46 400 лв.
От Стефан Рашков Рашков на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: сумата 605,49 лв. наличност по
банкова сметка BG26STSA93000004868440 в „Банка
ДСК“ – ЕАД; сумата 4143,74 лв., равностойността
на 2118,66 EUR, наличност по банкова сметка
(06)0000000013373706 към 11.07.2009 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД; сумата 1249,87 лв., равностойност
та на 639,05 EUR, наличност по банкова сметка
000000000013326605 в „Банка ДСК“ – ЕАД; сумата
14 659,12 лв., равностойността на 7495,09 EUR,
наличност по банкова сметка 000000000014488438
в „Банка ДСК“ – ЕАД; сумата 3621,14 лв., равно
стойността на 1851,46 EUR, наличност по банкова
сметка 000000000015501479 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата 1244,80 лв., равностойността на 847,95 USD,
наличност по банкова сметка 000000000016867235
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
От Р ужка Василева Рашкова на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: су
мата 898,88 лв., наличност по банкова сметка
BG45BPBI 7931 2025964901 в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД; сумата 12 904 лв., наличност
по банкова сметка BG52BPBI 7931 40 25964901 в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД.
От Стефан Рашков Рашков и Ружка Василева
Рашкова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД: сумата 12 800 лв. от продажбата
на урегулиран поземлен имот с площ 296 кв. м,
парцел VIII-55 в строителен кв. 224 по подробния
устройствен план на Велико Търново с прило
жена улична регулация и уредени регулационни
отношения при граници: от две страни – улици,
наследници на Велико Иванов Спасов и наслед
ници на Панайот Антонов Текнефезов, заедно с
построената в него къща, подобрения и трайни
насаждения, отчужден с нот. акт № 322, том II,
peг. № 5562, нот.д. № 253/2004 на нотариус Галя
Стателова, Служба по вписванията – Велико Тър
ново, № 187, т. XV, дело № 253/2004, вх. рег. № 5201
от 5.08.2004 г.; сумата 27 200 лв. от продажбата
на урегулиран поземлен имот II-664 в строителен
кв. 67 по подробния устройствен план на с. Ново
село с уредени регулационни отношения с площ
1160 кв. м при граници: от две страни – улици,
УПИ I-1663, УПИ III-665, заедно с построените
в него жилищна сграда от 62 кв. м, състояща
се от четири стаи, коридор, мазе, и пристройка
35 кв. м, състояща се от: кухня, баня, стая, и
гараж 24 кв. м, отчужден с нот. акт № 1702, том
IX, peг. № 9573, нот.д. № 782/2007 на нотариус
Диана Раднева, Служба по вписванията – Вели
ко Търново, № 39, т. XXVIII, дело № 6716/2007,
вх. рег. № 9441 от 11.09.2007 г.; сумата 720 лв.
от продажбата на лек автомобил „Опел Кадет“,
peг. № ВТ 2012Н, рама № WOL000046C2718806,
двигател № 130842856; дата на първа регистрация:
8.06.1982 г., отчужден с договор от 11.07.2007 г.;
сумата 390 лв. от продажбата на лек автомобил,
марка „ВАЗ 2104“, рег. № ВТ 4935К, рама № 73314,
двигател № 9130565; дата на първа регистрация:
3.12.1986 г., отчужден с договор от 15.09.2008 г.
Заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото до приключване
на устните състезания по делото пред първа
инстанция.
8459
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10546 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5317/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Запрянов
и син“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Богомил 51, ет. 2, ап. 8, с
предмет на дейност: търговия със стоки и вещи
в първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ, международен и вътрешен туризъм,
хотелиерство, разкриване и експлоатация на за
ведения за обществено хранене, отдих и развле
чение, ресторантьорство, кулинарни работилници
и магазини, посредничество, представителство
и агентство на местни и чуждестранни лица и
фирми, реставраторска дейност, вътрешна и вън
шнотърговска дейност на едро и дребно в страната
и в чужбина с промишлени и хранителни стоки,
производство на стоки и услуги, транспортна, так
симетрова и импресарска дейност, комисионна,
лизингова, спедиционна, строителна, ремонтна
и монтажна дейност, осъществяване на дейност
като заложна къща, сделки с недвижими имоти
и всички други стопански дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Запрян Мин
чев Запрянов и Калинка Цветанова Георгиева и
се представлява и управлява от Запрян Минчев
Запрянов.
5971
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10519
от 10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5448/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ауто
Пе“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Младежка 50А, вх. А, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, транспорт
ни, авторемонтни и други услуги, производство
на всякакъв вид стоки, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Петко Кирчев Варимезов.
6003
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10521 т
10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5459/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Норд инвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ек
зарх Йосиф 8, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажни работи, ремонтна дейност,
производство и търговия на едро и дребно със
строителни материали, инженерингова дейност,
предприемаческа, проектантска и инвестиционна
дейност в областта на строителството, инвестиции
в проектирането, строителството и оборудването
на медицински бизнес, центрове, покупка, стро
еж, реконструкция, реновация, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякакви
други сделки с недвижими имоти, ресторантьор
ство и хотелиерство, търговия на едро и дребно,
внос, износ със стоки от хранителната и леката
промишленост, търговия и производство на стоки
от селскостопанската промишленост, импорт,
експорт и реекспорт, авторемонтни услуги, внос
и износ на леки и товарни автомобили, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни
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услуги, туристически услуги, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, а за
тези дейности, за които се изисква разрешителен
режим – след издаване на лиценз или съответ
ното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен
Гавраилов Василев и Надежда Парашкевова Гю
леметова и се представлява и управлява от Румен
Гавраилов Василев.
6004
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10560
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5499/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ам – Авто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Добри Войников 14, с
предмет на дейност: търговска дейност във всички
разрешени от закона форми с всички разрешени
от закона стоки, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, представителство, комисионер
ство, агентство и посредничество на български и
чужди фирми в страната и чужбина, производство
на стоки за бита и широко потребление, хотелиер
ска, ресторантьорска, туристическа и транспортна
дейност, бартерни сделки, както и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Александър Илиев Костадинов.
6005
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10631
от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5517/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Пепо 84“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Алеко Константинов 16,
ет. 4, с предмет на дейност: бизнес администра
ция и услуги, строителство и търговия с имоти,
търговско посредничество и представителство на
чуждестранни лица и фирми в страната, търго
вия, комисионна, консултантска и инвестиционна
дейност, всякакъв друг вид стопански дейности с
изключение на изрично забранените със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пейчо Жеков Желев.
6006
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10575
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5474/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Иванел 95“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, бул. България 23, с пред
мет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна и
транспортна дейност, международен транспорт,
рекламна и информационна дейност, предоста
вяне на всякакви услуги, както и всяка друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Атанаска Николова Лучинска.
6007
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10600 от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 4098/2006 вписа промени
за „Дик – 06“ – ООД: освобождаване на Стайко
Цвятков Симеонов като съдружник; промени в
дружествения договор.
6008
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10566
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5489/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ран – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Йордан Йовков 14, с
предмет на дейност: метални конструкции – из
работване, сглобяване и търговска дейност със
същите, строителство и предприемаческа дейност,
търговия с всички стоки на леката и хранител
ната промишленост – машини, съоръжени я,
МПС, авточасти и др., външнотърговска дей
ност – внос и износ на същите стоки, рекламна
и посредническа дейност, туризъм – вътрешен и
международен, автотранспортна дейност – въ
трешни и международни пътнически превози,
таксиметрови превози – леки и товарни в страната
и в чужбина, ресторантьорска дейност, всякак
ви други дейности, с изключение забранените
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Румен
Иванова Семерджиев.
6009
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10593
от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3407/2004 вписа про
мени за „Котис“ – ЕООД: заличава Радослав
Сергеев Кошински като едноличен собственик
на капитала и като управител; нов едноличен
собственик на капитала и управител – Тодор
Петков Балабански; нов учредителен акт; дру
жеството се представлява и управлява от Тодор
Петков Балабански.
6010
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10695
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5562/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Шерфи“ – ООД,
със седалище и адреса на управление Пловдив,
ж. к. Тракия, бл. 30, вх. А, ап. 5, с предмет на
дейност: строителна дейност – строителство и
строително предприемачество, покупко-продажба
на недвижими имоти, вътрешно- и външнотър
говска дейност, представителство и посредни
чество, транспорт и спедиция, както и всички
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джон
Шеридан и Катрин Шеридан и се представлява
и управлява от Юлиян Тодоров Мръцков.
6011
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10583
от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5488/2007 вписа акци
онерно дружество „Николов и синове“ – АД, със
седалище и адрес на управление Първомай, ул.
Бенковски 8А, с предмет на дейност: търговска
и производствена дейност, транспортна дейност
и всички други дейности и услуги, разрешени от
закона, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500
поименни акции с право на глас с номинална стой
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ност 100 лв., със съвет на директорите в състав:
Димитър Йорданов Костадинов – председател,
Желязко Николаев Николов – зам.-председател,
и Николай Желязков Николов – изп. директор,
и се представлява и управлява от изп. директор
Николай Желязков Николов.
6012
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10564
от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 5485/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Аутониколов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Амбарица 3, ет. 4,
ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, както и всяка друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Денко Николов Николов.
6013
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10617 от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 5526/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Белбул
ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. 11 август 5, ет. 1, офис 4, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дей
ност, търговско представителство, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, строителство, хотелиерска,
ресторантьорска, транспортна дейност, лизингова
дейност, консултантски услуги, всякаква друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Уили Баптист.
6014
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10625 от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 5510/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „СУ Н.Д.Л. пропър
тис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Христо Ботев 99, ет. 1, офис 2, с
предмет на дейност: производство и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, ресторантьорство и
бърза закуска, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество в страната и чужбина, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна информаци
онна, програмна, импресарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, производство на фил
ми, видео- и звукозаписи, фотографска дейност и
всички видове услуги свързани с нея, издателска и
печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговия
с хранителни стоки в специално обособено за
това място, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Николаос Ха
сапи, Дамянос Дамяну и Елефтериос Василиу и
се представлява и управлява от Николаос Хасапи.
6015
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10578 от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 5486/2007
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вписа дружество с ограничена отговорност „К
и В трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Родопи 65, ет. 5, ап. 8,
с предмет на дейност: внос и износ на стоки,
търговия с авточасти за леки и тежкотоварни
автомобили, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, турис
тическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност и всички други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Станимиров Велев и Лъ
чезар Колев Койчев, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
6016
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10687
от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 5538/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Карутърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител
53, с предмет на дейност: външно- и вътрешно
търговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически услуги
в страната и чужбина, ресторантьорство и хоте
лиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност, публикуване и
издателска дейност, всякаква друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Иън Ейнсли Карутърс.
6017
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10577от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 1313/2004 вписа промени
за „КЦМ трейд“ – ЕАД: преизбиране на члено
вете на съвета на директорите в същия състав
за срок 5 години, както следва: Анета Ценкова
Панайотова – изпълнителен член (изпълнителен
директор), Никола Иванов Добрев – председател
на СД, и Валерий Богданов Цветанов – зам.председател, и се представлява от изпълнителния
член (изпълнителен директор) Анета Ценкова
Панайотова.
6018
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10676 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1003/2005
вписа промени за „А мбулатория за групова
практика за първична стоматологична помощ
Студио дентика“ – ООД: вписва промяна на
фирмата на дружеството на „Амбулатория за
групова практика за първична помощ по дентална
медицина Студио дентика“ – ООД; нов предмет
на дейност: първична извънболнична помощ по
дентална медицина, изразяваща се в диагности
ка, лечение, рехабилитация и наблюдение на
болни, консултации, профилактика, експертизи
на временна нетрудоспособност, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
издаване на документи, свързани с дентални
заболявания, дейности по здравна промоция и
профилактика, търговски сделки за осъществя
ване на дейност по дентална медицина съгласно
Закона за лечебните заведения, както и всякакви
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други дейности по реда на Закона за лечебните
заведения и свързаните с него нормативни актове
(след получаване на съответното разрешение и
извършване на регистрация при условията и по
реда на горепосочения закон); промяна в дру
жествения договор.
6019
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10627 от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 4756/95
вписа промени за „Енерком“ – ООД: заличава
Иван Козманов Кузманов като управител на
дружеството; освобождаване на Иван Козманов
Кузманов и „Енерком – Е“ – АД, като съдружници
в дружеството; едноличен собственик на капитала
Петя Георгиева Вълчева; ново наименование на
дружеството – „Енерком“ – ЕООД; нов адрес на
управление – гр. Куклен, ул. Пейо К. Яворов 9Б;
приемане на учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Петя
Георгиева Вълчева.
6020
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 12.ХII.2007 г. допуска прилага
нето по ф. д. № 4756/95 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Енерком“ – ООД.
6021
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10491
от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 5539/98 вписа промени
за „Д и Д трейд“ – ООД: освобождаване на Георги
Николаев Дунев като съдружник и заличаването
му като управител; едноличен собственик на
капитала е Николай Тодоров Динов; ново наиме
нование на дружеството „Д и Д трейд“ – ЕООД:
нов адрес на управление – бул. 6 септември 132,
ет. 1, ап. 1, в Пловдив; приемането на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Николай Тодоров Динов.
6022
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10622 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5352/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ая – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление гр. Раковски, ул. Перник 4, с предмет на
дейност: производство, изкупуване и търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина на всякакъв
вид промишлени и селскостопански стоки и стоки
за бита, животновъдство, търговия с животни и
животинска продукция, транспортна дейност в
страната и в чужбина с лек, товарен и автобусен
превоз, бартерни сделки, ресторантьорска дейност,
представителство, импорт и експорт, комисионна
търговия, посреднически услуги, извършване на
всякаква друга основна, помощна и странична
(съответно лицензирана) незабранена от закона
търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търгов
ския закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Велко
Иванов Аянски.
6023
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10621 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5326/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „До
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усън дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Славееви гори 1, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: производство и
търговия с хранителни и нехранителни стоки,
цигари, алкохол, трикотаж и стоки за бита,
хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и др.
услуги, импорт, експорт и реекспорт на стоки,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пенка Иванова Милева
и Гео Милев Милев, които ще представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
6024
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10602 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1899/2007
вписа промени за „Кам – Девин“ – ООД: заличава
ЕТ „Кам – Величка Каменова“ като съдружник;
приема „Юпитер холдинг“ – АД, Пловдив, като
съдружник; промени в дружествения договор.
6025
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10531 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 4314/97 вписа
промени за „Гушков комерс“ – ЕООД: промяна
на фирмата на дружеството – „Гаранти“ – ЕООД;
промяна на адреса на управление на бул. Дунав
51, Комплекс „Подем“; нов предмет на дейност:
управление на недвижими имоти, посредничест
во и комисионерство при сделки с недвижими
имоти, посредничество и комисионерство при
сделки в областта на застраховането, посред
ничество и комисионерство при сделки в об
ластта на кредитирането, консултантски услуги
в областта на строителството, консултантски
усл у г и в облас т та на нед ви ж и м и т е и мо т и,
консултантски услуги в областта на счетовод
ството и данъците, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети, юридически консул
тации, търговска дейност, туристически услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги, издателска дейност, посредничество,
представителство, комисионерство, всякаква
друга дейност, незабранена изрично от закона;
промени в учредителния акт.
6026
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10569 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 5467/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дентал Виста“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Цар Асен 17, с предмет на дейност: диагностика,
лечение, наблюдение, консултация, профилактика,
експертиза за временна нетрудоспособност, насоч
ване на пациенти за консултативна и болнична
помощ и издаване на документи, свързани със
заболявания по дентална медицина, търговска
дейност в страната и в чужбина, консултантска и
посредническа дейност, както и други незабранени
от закона дейности и услуги, като дейностите, за
които е необходимо предварително издаване на
разрешение (лиценз) от съответните държавни
или общински органи, ще бъдат извършвани след
набавяне на необходимите документи. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Калина Енчева Дерменджиева и Яна
Борисова Дерменджиева, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
6027
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10696 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5283/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тзедакис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Цариграско шосе 74,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: производство
и търговска дейност, търговия с всички видове
стоки в страната и в чужбина, недвижими имо
ти, превозна, спедиционна, транспортна дейност,
изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и
външна, комисионна търговия и услуги, рекламна
дейност, маркетинг, международен и вътрешен
туризъм, хотелиерство, търговско представител
ство и посредничество в страната и в чужбина с
наши и чуждестранни фирми и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Николаос Титос Тзедакис.
6028
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10619 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 640/2004 впи
са промени за „Си Ен Ти“ – ЕООД: заличаване
на Николай Стефанов Ненков като едноличен
собственик на капитала и освобождаването му
като управител на дружеството; приемане на
Стоянка Тодорова Казанова и Васил Георгиев
Тодоров за съдружници и избирането им за уп
равители на дружеството; ново наименование на
дружеството – „Си Ен Ти“ – ООД; приемането на
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от двама управители – Стоянка
Тодорова Казанова и Васил Георгиев Тодоров
заедно и поотделно.
6029
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10553 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5477/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екс легал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Кръстьо Пастухов 28,
ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти и
движими вещи, сделки с интелектуална собстве
ност и информационни програми, внос, износ
и реекспорт, спедиционни и превозни сделки и
международна транспортна дейност и всякакви
други търговски сделки, допустими от норматив
ните актове. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Христов Деналов.
6030
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10514
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 6141/93 вписа промени
за „Чистота“ – ЕООД: освобождаване на Христо
Данаилов Костадинов като управител; избиране
на Радослав Сергеев Кошински за управител на
дружеството за срок до провеждане на конкурс,
но не по-късно от 31.V.2008 г. съгласно решение
№ 509 на Общинския съвет – гр. Пловдив, взето
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с протокол № 21 от 29.XI.2007 г.; дружеството се
управлява и представлява от управителя Радослав
Сергеев Кошински.
6031
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10633 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5518/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Вергина
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Цветарска 4, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени, селско
стопански, хранителни и битови стоки, импорт,
експорт и реекспорт, посреднически и комиси
онни услуги, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и меж
дународен туризъм, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, всички
други дейности и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Денка Борисова Делева
и Соня Костадинова Вълкова и се представлява
и управлява от Денка Борисова Делева.
6032
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10628 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5513/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ел Тем“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Славянска 81, ет. 2,
ап. 5, 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, посреднически, туристиче
ски, рекламни, информационни, импресарски и
други услуги, както и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Теменужка
Михайлова Петрова.
6033
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10572 от 11.XI.2007 г. по ф.д. № 5500/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ай. Джи. Дъбъл Ю.Ти.“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Белград 8, с
предмет на дейност: търговия с недвижими имо
ти, посредничество и консултации при сделки с
недвижими имоти, участие в търговски дружества
от всички видове в страната и в чужбина, внос,
износ, рекламна, строителна, складова дейност,
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, както и всякакъв друг вид търговска
дейност, незабранена със закон или друг норма
тивен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Ренола ентърпрайсис“ – ООД, Кипър,
и се представлява и управлява заедно от всеки
двама от петимата управители Арон Лев, Хаим
Ашер Аншил Фроймовитц, Асаф Атзур, Яков
Мелман и Абрахам Аарон Разенвасер.
6034
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10576 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 3969/2005 вписа
промени за „Бактрия“ – ООД: освобождаване
на Радослав Сергеев Кошински като съдружник
и управител; приемане на Тодор Петков Бала
бански за съдружник и управител; нов адрес на
управление – Пловдив, ул. Арабаконак 3, вх. Б,
ет. 6, ап. 21; промени в дружествения договор;
дружеството се представлява и управлява от
управителите Тодор Петков Балабански и Таня
Димитрова Мурджова заедно.
6035
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10677 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 3354/2001 вписа промени
за „Семенарска къща – Садово“ – ООД: заличава
Иван Костадинов Драгушев като управител; избор
на Петър Иванов Драгушев като управител; про
мяна на адреса на управление на с. Чешнегирово,
Стопански двор; дружеството се представлява и
управлява от Петър Иванов Драгушев; промени
в дружествения договор.
6036
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10670
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 990/97 вписа промени
за „Винивел“ – ЕООД: увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 205 000 лв.; промяна
в учредителния акт.
6037
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10587 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5501/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Аркадия – Н“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Александър
Стамболийски 59, ет. 1, ап. 2, с предмет на дей
ност: производство, търговия на едро и дребно,
търговско предтавителство и посредничество,
внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски и други услуги,
всякаква друга, незабранена от закона дейност
и услуга. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Малин
Петров Калеников.
6038
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10700
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5523/2007 вписа дру
жество с ограничена отговорност „Гема пропър
ти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Николай Хайтов 11, ап. 15, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,
строителство, маркетингови проучвания, произ
водство и търговия на едро и дребно със стоки на
хранителната и нехранителната промишленост,
външнотърговска дейност във всичките є форми,
лизингови, комисионни, спедиционни, складови и
превозни сделки, рекламна дейност, транспортна
дейност, търговско представителство, посредни
чество и агентство на български и чуждестранни
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фирми в страната и в чужбина, ресторантьорска,
хотелиерска и туристическа дейност и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Мария Гаврилова Йотова и Георги
Ценков Кичев и се представлява и управлява от
управителя Мария Гаврилова Йотова.
6039
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 17.XII.2007 г. допуска прилагане
то по ф.д. № 3616/2000 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Пловдив“ – АД.
6040
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10567
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5381/2007 вписа дру
жество с ограничена отговорност „Риъл истейт
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Драгота 13А, с предмет на дейност:
проектиране, строителство и предприемачество,
покупко-продажба на недвижими имоти, тър
говска дейност в страната и в чужбина с разно
образни стоки, организиране на всички видове
разрешени производства и услуги в областта на
промишленостт а, селското стопанство, транс
порта, културата, туризма и всички останали,
разрешени от закона дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Иван Николов Кръстев и Иван Борисов
Вичев и се представлява и управлява от Иван
Николов Кръстев.
6041
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10673 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1884/2006 вписа промени
за „Ресурсстрой инвест“ – АД: освобождаване
като членове на СД Валентин Великов Щирков
и Маргарита Иванова Георгиева; избиране за
нови членове на СД на Лазар Иванов Лазаров
и Евгения Кирилова Павлова; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Петко
Иванов Гергинчев.
6042
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10668 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 5563/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Геви стил“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Милена 8А, с предмет на дейност: фризьорство,
козметика, солариум, маникюр, педикюр, мар
кетинг, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, транспортни
услуги, ресторантьорство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимира Георгиева Топалова-Иванова и Васил
ка Георгиева Ангелова, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
6043
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10466
от 7.XII.2007 г. по ф.д. 113/2007 вписа промя
на за „Сид – строй“ – АД: освобождаване на
Йовчо Стефанов Йовчев като член на СД на
„Сид – строй“ – АД.
6044
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10483 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5431/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феникс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Антим I № 11, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
с различни видове стоки (внос-износ), търговско
представителство, посредничество и комисионер
ство, транспорт в страната и в чужбина, произ
водство с цел продажба, туристическа дейност,
туроператорска дейност и туристическа агент
ска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
предоставяне на агентска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, предоставяне на допълни
телни туристически услуги, след регистрация
и получаване на съответното удостоверение за
това съобразно Закона за туризма, всички други
търговски дейности и услуги, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Асен
Асенов Русев.
6045
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10506 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5443/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рали транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. 6 септември 68, ап. 62,
с предмет на дейност: транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, строителство
и строително-ремонтни дейности, консултантски,
комисионни, складови сделки, рекламни, инфор
мационни, програмни, импресарски или други
услуги, ресторантьорство, вносно-износна дейност,
посредничество в страната и в чужбина, всички
сделки и услуги, незабранени от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Ралев Иванов.
6046
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10691 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 5545/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ником ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Григор Пърличев 25, ет. 2, ап. 8, с предмет на
дейност: автодиагностика, авторемонтни услуги,
търговска и производствена дейност в страната и
в чужбина с авточасти и всякакви стоки и вещи,
всякакъв вид услуги, строителство, ремонтна
дейност, посредничество и представителство на
чужди фирми, реклама и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Филипов Желязков, Николай Иванов
Иванов и Крикор Папген Саркисян, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
6047
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10590
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5483/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Стен 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Войсил,
ул. Първа 16, с предмет на дейност: търговия
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на дребно с хранителни и нехранителни стоки,
търговско представителство, посредничество,
счетоводни услуги и съставяне на годишни сче
товодни отчети, както и всяка друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Енчо
Димитров Вълчев и Стефка Петкова Вълчева и
се представлява и управлява от Енчо Димитров
Вълчев.
6048
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10585 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5494/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Иса
технолъджи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Строево, ул. Георги Бенковски 67,
с предмет на дейност: проектиране на инстру
ментална екипировка, програмиране и уебди
зайн, търговия със стоки и услуги в страната и
в чужбина, рекламна, издателска, проучвателна,
складова и спортно-спедиторска дейност, кон
султантска дейност и маркетинг, всякакъв вид
услуги – посреднически, комисионерски, турис
тически и други услуги в страната и в чужбина,
всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоил Иванов
Плачков, Иван Стоилов Плачков и Александър
Иванов Плачков и се представлява и управлява
от Стоил Иванов Плачков.
6049
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10692 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5549/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ин
дустриален парк „Родопи“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Царевец 20,
ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: инвестиционна,
консултантска и проектантска дейност, индус
триално-изследователска дейност за техническо
развитие и иновации, научноизследователска
работа, анализи и изследвания, покупки, строежи
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, отдаване под наем, всякаква друга
търговска дейност по чл. 1 от Тръговския закон
при наличие на съответните законоустановени
условия, вътрешно- и външнотърговска дейност
с всички видове стоки и услуги при условията,
разрешени от закона, вътрешна и международна
транспортна дейност за превоз на пътници и то
вари, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство
и реклама. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Хърсев и
Ко“ – КД, Валентин Методиев Маламов и Миро
слав Минев Даскалов; дружеството се представля
ва и управлява от Валентин Методиев Маламов
и Мирослав Минев Даскалов заедно и поотделно.
6050
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10702 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 5561/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Еко авангард“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Хан Омуртаг 3А, с предмет на дейност: по
купко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство, търговско посредничество, ко
мисионни, спедиционни, превозни, складови и
лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьор
ство, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, дейност като земеделски произ
водител, гъбарство и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Боряна Тодо
рова Добрева, Ахмед Юсеин Пехливан и Екрем
Мехмед Генч и се представлява и управлява от
Боряна Тодорова Добрева.
6051
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10671 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 3123/2005 вписа промени за
„Сиенит – механизация и автотранспорт“ – ООД:
освобождаване на Яньо Иванов Христозов като
управител на дружеството; избиране на Тодор
Петров Найденов и Николай Емануилов Янков
за управители на дружеството, които управляват
и представляват дружеството заедно.
6052
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 13.XII.2007 г. допуска при
лагането по ф.д. № 1024/2005 на представения
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Раван
2001“ – ЕООД.
6053
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10688 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5539/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Табако“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Уста Генчо 1, ет. 1,
с предмет на дейност: импорт, експорт и реекс
порт, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени от
закона, посредничество и търговско представи
телство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, транспорт в страната и в
чужбина, продажба на автомобили, строителство
на обекти за икономиката и бита, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Спасов Филипов.
6054
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10573
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 2334/2004 вписа про
мени за „Хай енерджи“ – ООД: освобождаване
и заличаване на Димитър Георгиев Тодоров
като съдружник и управител; приемане на Тодор
Николов Георгиев за съдружник и избора му за
управител; промени в дружествения договор; дру
жеството се представлява и управлява от Ангел
Василев Стефанов и Тодор Николов Георгиев
заедно и поотделно.
6055
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10610 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 3965/2006
вписа промени за „Гаст ро консулт“ – ООД:
освобождаване на Нина Реш като съдружник и
управител; едноличен собственик на капитала

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

на дружеството и управител е Семион Абрамов;
промяна на фирмата на дружеството на „Гастро
консулт“ – ЕООД; приемане на учредителния
акт; дружеството се управлява и представлява
от Семион Абрамов.
6056
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10686 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5536/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миза – сто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Костиево, ул. 18 № 14, с предмет
на дейност: строително-монтажни услуги, покуп
ко-продажба на стоки и услуги в страната и в
чужбина, търговия с технически съоръжения и
периферна техника, продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингови сделки, всички други
дейности и услуги, незабранени от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Митко Запрянов Матев.
6057
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10644
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 2361/2001 вписа промени
за „Рогер 2001“ – ООД: освобождаване на Стефан
Костадинов Родин като съдружник; приемане на
Вергиния Кирилова Гюлеметова за съдружник
и управител; допълване на предмета на дейност
със: „строителство, сделки с недвижими имоти“;
приемане на нов дружествен договор; дружеството
се представлява и управлява от Петър Георгиев
Герин и Вергиния Кирилова Гюлеметова заедно и
поотделно, а при сключване на търговски сделки
на стойност над 5000 лв. – само заедно за всякак
ви сделки на разпореждане с недвижими имоти,
дълготрайни активи, собственост на дружеството,
прехвърляне или предоставяне ползването на
цялото търговско предприятие, както и поемане
на задължения или предоставяне на обезпечения
към трети лица; управителите ще представляват
дружеството само заедно след решение на общото
събрание на дружеството.
6058
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10665 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5557/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Аква
графикс“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Достоевски 2А, ет. 2, ап. 14,
с предмет на дейност: печатна дейност, рекламна
дейност, консултантска дейност, търговска дейност
в страната, външнотърговска дейност, импорт,
експорт, реекспорт на стоки, представителство и
посредничество, ресторантьорство и хотелиерство,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, строителна и строително-ремонтна
дейност, други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Диана Ди
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митрова Гълъбова и Павлин Емилов Гълъбов,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
6059
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10612 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 3277/2003 вписа промени
за „Данекс консулт“ – ООД: освобождава Илина
Георгиева Йоткова, Николай Илиев Базлянков
и Боян Александров Станоев като съдружници;
заличава Христина Маринова Кирчева като уп
равител; едноличен собственик на капитала и
управител е Хосе Анхел Сараса Уртасун; промяна
фирмата на „Данекс консулт“ – ЕООД; приемане
на учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от управителя Хосе Анхел Сараса
Уртасун.
6060
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10655 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 3617/2005 вписа
промени за „Врачеви“ – ООД: заличава Кръстьо
Стоянов Врачев като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала и управител
е Стоян Кръстев Врачев; промяна фирмата на
„Врачеви“ – ЕООД; приемане на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от управителя Стоян Кръстев Врачев.
6061
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10511 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 5456/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Немо дизайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Цар Иван Асен II № 111, с предмет на дей
ност: уебдизайн, софтуер, търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представител
ство и посредничество, всякаква друга дейност,
незабранена от закона и друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емин Фикрет Салим
и Атанас Венциславов Костадинов, които ще
представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
6062
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10666
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5458/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Генезис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Славянска 83, с предмет на дейност: търговия
с продукти за медицинска козметика, производ
ствена, търговска, транспортна дейност в стра
ната и в чужбина (след получаване на съответно
разрешение), складова, комисионна, спедиторска,
търговско посредничество и представителство,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Христо Вълков Барут
чиев, Борис Шиков и Мила Любенова Барутчиева
и се представлява и управлява от Христо Вълков
Барутчиев и Борис Шиков заедно и поотделно.
6063
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10555 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5484/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илхан – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Пловдив, ул. Възход 30, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, изкупуване, прера
ботка, съхранение и реализация на селскостопан
ска продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, строителство, хотелиерска, ресторантьор
ска, транспортна дейност, лизингова дейност,
консултантски услуги, както и всякаква друга,
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Алекси Любомиров Содаджиев.
6064
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10522 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5463/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виктория ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 2,
ет. 6, ап. 29, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – импорт, експорт,
реекспорт, търговско посредничество, представи
телство и агентство, рекламна дейност, комисион
на, складова и лизингова дейност, маркетингова
дейност, транспортна дейност, строителна дейност,
ресторантьорство и обществено хранене, хоте
лиерство, производство, преработка, изкупуване
и реализация на промишлени и непромишлени
стоки с цел продажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, всякакъв вид услуги за
населението, както и други дейности и услуги,
незабранени от закона по смисъла на чл. 1 ТЗ
(след получаване на съответните разрешителни
и лицензии). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управля
ва от едноличния собственик на капитала Стоя
Атанасова Манджукова.
6065
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10584 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5490/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „К М Н – Стоя
нов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Хаджи Димитър 6, ет. 2, с предмет
на дейност: дърводобив, дървопреработване и
търговия с дървен материал в страната и в чуж
бина, търговия с петролни продукти в страната
и в чужбина, строителство и предприемаческа
дейност, търговия с всички стоки на леката и
хранителната промишленост – машини, съоръ
жения, МПС, авточасти и др., външнотърговска
дейност – внос и износ на същите стоки, рекламна
и посредническа дейност, туризъм – вътрешен и
международен, автотранспортна дейност – въ
трешни и международни пътнически превози,
таксиметрови превози – леки и товарни, в стра
ната и в чужбина, ресторантска дейност, всякакви
други дейности, с изключение на забранените
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анастас
Стоянов Стоянов.
6066
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10524 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 5464/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Електрик
М – 59“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
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ление Асеноврад, ж.к. Изток, бл. Обзор 1, вх. В,
ет. 3, ап. 25, с предмет на дейност: автоуслуги,
монтаж и ремонт на автомобилни газови уредби,
вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква
друга стопанска дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Георги Иванов Ковачев.
6067
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10475 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5424/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Панайотов и син 66“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Катуница, ул. Яташка 21А,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с хранинтелни и промишлени стоки, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и складови сделки, превоз на товари
в страната и в чужбина, превоз на пътници в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни и програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени
от закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Димитров Панайотов.
6068
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 536/2001 вписа поемане
на търговско предприятие с фирма ЕТ „Кеазъм
Юсеин“ на едноличния търговец Кеазъм Ибра
им Юсеин от наследника Зейнеб Халил Юсеин
и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Зизи – Зейнеб Юсеин“.
5029
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 644/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Демо Ник“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ясеновец, ул. Н. Й. Вапцаров 16, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
внос и износ, експорт, реекспорт, продажба, изку
пуване и реализация на всякакви стоки и услуги,
посредничество, представителство и агентство
на местни и чуждестранни юридически лица в
страната и в чужбина, транспортна дейност в
страната и в чужбина, създаване на производ
ствени структури от всякакъв вид, маркетинг,
лизингова дейност, ноу-хау, ресторантьорство и
хотелиерство, експлоатация на питейни заведения
и обекти за обществено хранене, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Никола Дончев Маринов.
5030
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 641/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Про – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Скопие 1, с предмет
на дейност: изработка на програмни продукти,
уебсайтове, софтуерни, дизайнерски, рекламни,
информационни, консултантски и други услуги,
търговия с електронна техника, офисконсумати
ви и др., ремонт и поддръжка на компютърна
техника, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Антон
Николаев Цанчев.
5031
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 643/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чико – Ф“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Кубрат, ул. Боровец 2, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговия, хо
телиерство и ресторантьорство, производство и
търговия със селскостопанска продукция, посред
ническа дейност, както и всякакви други дейности,
разрешени със закон и съгласно изискванията
на законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Зейнал
Иджабиев Ферадов.
5032
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 645/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Магдалена Дончева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Разград, ж.к. Васил Левски
8, ет. 7, ап. 26, с предмет на дейност: консултант
ски услуги в областта на данъчното облагане и
счетоводното отчитане, юридически консултации,
фризьорски и козметични услуги, търговско пред
ставителство на български и юридически лица,
отдаване, наемане и експлоатация на търговски
обекти, търговия на дребно и едро с всякакви
разрешени със закон стоки, които могат да бъдат
в първоначален, обработен или преработен вид,
строителна дейност и строителни ремонти, ре
монти на ел. уреди и битова техника, вътрешна и
външна търговия, хотелиерство и ресторантьор
ство, външнотърговска дейност, производство
и търговия с промишлени, селскостопански и
хранителни продукти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон (в случай че
за упражняването на определен вид дейност е
въведен разрешителен или лицензионен режим,
дейността ще се упражнява след получаване на
необходимото разрешение или лиценз). Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Магдалена Валентинова Дончева.
5033
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 14/91 за „Завет“ – АД: увеличава капи
тала от 207 159 лв. на 690 530 лв., разпределен
в 69 053 поименни акции по 10 лв. всяка; вписа
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промени в устава на дружеството, приети на ре
довно годишно общо събрание на акционерите,
проведено на 29.VIII.2007 г.; заличава съвета на
директорите в състав: Мирослав Стефанов Ста
мов, „Централна оказионна компания“ – ООД,
с представител Люрета Стефанова Каревска,
„Конкордия – Винченцо“ – ООД, с представи
тел Светлана Иванова Георгиева; вписа нов
съвет на директорите в състав: „Диона“ – ООД,
с представител Люрета Стефанова Каревска,
„Палена“ – ООД, с представител Светлана Ива
нова Георгиева и „Феба“ – ООД, с представител
Винченцо Владимиров Каревски; вписа като
изпълнителен директор „Диона“ – ООД, с пред
ставител Люрета Стефанова Каревска.
5034
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 41/91 за „Хан Кубрат“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите Сребрин Атанасов
Илиев; вписа като член на съвета на директорите
Емил Петров Рогов.
5035
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 72 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 72/2001 вписа в регистъ
ра за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„Грос – Румен Петков“ от едноличния търговец
Румен Данаилов Петков на Румяна Радева Стой
кова и я вписа като едноличен търговец с фирма
„Грос – Румяна Стойкова“.
5036
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 646/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Де Хасела
арс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, бул. Бели Лом 40, стая 45, с предмет
на дейност: изработване и покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вд, продажба, внос,
износ и реекспорт на стоки, собствено произ
водство и производство на трети лица, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, по
купка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг, както и всякакви
други, разрешени със закон сделки, за които не
съществуват особени забрани на закона, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Вивиан Лефевр и Петер
Херманс, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
5037
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф.д. № 164/2007 за „Интертакс солю
шънс“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с
„придобиване и ползване на моторни превозни
средства с цел отдаването им под наем (рент-акар), счетоводни услуги и консултации, водене
на текуща счетоводна отчетност на предприятия,
изготвяне на годишни финансови отчети и други“.
5038
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 639/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Фижу
ноф – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Абритус 29, вх. Б, ап. 9, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридиче
ски лица, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
строителна и транспортна дейност, медицинска и
фармацевтична дейност, както и всякаква друга
дейност, позволена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съ
дружници Нуредин Назифоски, Жулиен Денауер,
Филип Моенс и се управлява и представлява от
Нуредин Назифоски.
5039
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промя
на по ф.д. № 54/2001 за „БГ – Фрип“ – ЕООД:
заличава като управител Дирк Грюнвалд; вписа
като управител Амер Хишам Ал-Сибай; вписа
като прокурист Стилияна Иванова Пехливанова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Амер Хишам Ал-Сибай и прокури
ста Стилияна Иванова Пехливанова заедно и
поотделно.
5040
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 647/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ксенакорп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Дончо Сумпаров 49, вх. В, ап. 7, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотъговска дейност,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дей
ност, както и всякаква друга, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със съдуржници Елизабет
Анн Байс и Микеле Пиетро Кавали, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
5041
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 636
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 636/94 вписа в регис
търа за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„ПР – Петя Димитрова“ от едноличния търговец
Петя Райкова Димитрова на Даниел Иванов
Данков и го вписа като едноличен търговец с
фирма „ПР – Даниел Данков“.
5042
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 213/2005 за „Амброзия“ – ООД: заличава
като съдружник Исмаил Салиев Тупев; вписа като
съдружник Стефан Маринов Стефанов.
5043
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 52/94 за „Екоал“ – ООД: вписа нов адрес
на управление: ул. Северен булевард 1; заличава
като съдружник Георги Божков Начев.
5044
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 346/2004 за „Паскал“ – ЕООД: впис
ва прехвърляне правото на собственост върху
търговското предприятие като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения
на правоприемника „ПИМ“ – ЕООД; заличава
„Паскал“ – ЕООД, гр. Исперих.
5045
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 386/2002 за „ПИМ“ – ЕООД: вписва
прехвърляне правото на собственост върху тър
говското предприятие на „Паскал“ – ЕООД, на
„ПИМ“ – ЕООД, което поема всичките му права,
задължения и фактически отношения; вписа нов
адрес на управление: ул. Ангел Кънчев 0.
5046
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 49/2005 за „Профитех“ – ООД: вписа
нов адрес на управление: ул. Станка Николица 6,
вх. Б, ап. 4; заличава като съдружници Марийка
Недева Иванова и Савка Миладинова Маринова;
вписа като съдружници Илия Иванов Иванов и
Деян Маринов Добрев.
5047
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 653/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Капитал 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Киченица, ул. Христо Ботев
6, с предмет на дейност: вътрешно- и външно
търговска дейност, реекспорт, внос, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство и
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, автомобилни резервни части,
издателска дейност, организиране на екскурзии,
бартерни сделки, многостранни и обвързващи
сделки, лизинг, маркетинг, хотелиерство и ресто
рантьорство, посредничество и представителство,
ноу-хау, инвестиционна дейност, рент-а-кар, както
и всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Кутейба Куйдер.
5048
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
1.III.2007 г. по ф.д. № 117/94 вписа прехвърляне
на търговско предприятие на „Логис“ – ЕООД,
представлявано от Юлия Илиянова Емилова, на
„Логис транс“ – ЕООД, представлявано от Узай
Зейнул Гафур.
5049
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
1.III.2007 г. по ф.д. № 79/2007 вписа прехвърляне
на търговско предприятие на „Логис“ – ЕООД,
представлявано от Юлия Илиянова Емилова, на
„Логис транс“ – ЕООД, представлявано от Узай
Зейнул Гафур.
5050
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф.д. № 491/2006 за „Узен“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
с. Брестовене, ул. Бистрица 6, в Разград, ул. Сава
Катрафилов 7А; заличава като едноличен собстве
ник на капитала и управител Филип Филипов
Цветков; вписа като едноличен собственик на
капитала и управител Росен Тодоров Димитров.
5051
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 628/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Такис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Дряно
вец, ул. Васил Левски 20, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекс
порт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, транс
портна дейност и дейностите, посочени в чл. 1,
ал. 1 ТЗ, както и всякакви други, незабранени със
закон сделки или услуги, като за тези, за които
се изисква предварително съгласие или разреше
ние на държавен орган – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдуржници Стела Василева Иванова
и Димитриос Капеллакис, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5378
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 616/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Рилла“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград,
бул. Бели Лом 40, стая 45, с предмет на дейност:
изработване и покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки от собствено производство на трети лица,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на не
движими имоти с цел продажба и лизинг, както
и всякакви други, разрешени със закон сделки, за
които не съществуват особени забрани на зако
на, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Естер Изцак
и Уилиам Вершраеген, които го управляват и
прдставляват.
5379
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 648/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Елек
тро – 2005 – СЗП“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Бели Лом 47, ет. 5, ап. 16,
с предмет на дейност: проектиране, изграждане
и ремонт на силно- и слаботокови инсталации,
пожароизвестителни и охранителни системи на
промишлени и жилищни сгради, производство,
преработка и търговия – вътрешна и външна, с
всякакви стоки – промишлени, стоки за бита,
хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни
напитки, търговия с животни и продукцията от
тях и с всякаква селскостопанска продукция в
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страната и в чужбина, транспортна дейност – пре
воз на пътници и товари със собствен или нает
превоз, леко- и тежкотоварен, в страната и в
чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, бар-кафетерия, организиране
на екскурзии в страната и в чужбина, откриване
на магазини в страната и в чужбина за покупкопродажба на стоки от всякакъв вид, подвижна
търговия, производство и търговия с всякакви
тестени и сладкарски изделия, бира-скара, ши
вашка дейност и търговия с всякакви облекла
в страната и в чужбина, строително-ремонтни
дейности, тенекед ж ийство, фа янсад ж ийство,
дърводелски услуги и всякаква сервизна дейност,
лизингова дейност, бартерни сделки, холдинг,
маркетинг, договори, ноу-хау, лицензионна и
патентна дейност, както и всякакви незабранени
със закон дейности. Дружеството е с капитал
5100 лв., с неопределен срок, със съдружници
Свилен Добринов Савов, Зиядин Якуб Зекерие,
Пенко Владев Стоянов и се управлява и пред
ставлява от Свилен Добринов Савов.
5380
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 131/99 за „Търговия – 99“ – АД: вписа
промени в устава на дружеството, приети на об
щото събрание на акционерите на 2.VIII.2007 г.;
заличава като член на съвета на директорите
Неделчо Николов Велев.
5381
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира про
мяна по ф.д. № 149/2007 за „Агрофрут“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
Разград, ул. Иван Вазов 7, ет. 2, офис 9.
5382
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 573/2007 за „Гами“ – ЕООД: вписа прех
върляне на ЕТ „Гами – Галин Димитров“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на правоприемника „Гами“ – ЕООД.
5383
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 276/2004 за „Съни Булгериа“ – ЕООД:
заличава като прокурист Теодора Стефания Мария
Юниер; дружеството ще се управлява от Томас
Херманус Петрус Янсен и ще се представлява от
Томас Херманус Петрус Янсен и Ивайло Колев
Михов заедно и поотделно.
5384
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 382/2005 за „Сънрайз“ – ООД: осво
бождава като съдружник Милчо Косев Маринов;
вписа като съдружник Пламен Пейчев Петров.
5385
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 671/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Хоризонт – 7“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Цар Асен 2, ет. 3, офис 4, с предмет на дейност:
производство и търговия с шивашки изделия, внос
и износ, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, посредническа дейност по наема
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не на работа в страната и в чужбина и всичко,
което не противоречи на закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Клаус-Дитер Кословски и Мюмюн
Мехмед Мюмюн и се управлява и представлява
от Клаус-Дитер Кословски.
5386
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с реше
ние от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 482/99 заличаване
на „РМЗ – Исперих“ – АД, гр. Исперих.
5387
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 670/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Меди – пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Самуил, ул. Черни връх 10, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност със селскостопанска, промишлена про
дукция, горива и смазочни материали, заложна
къща, търговия с благородни метали, спедици
онна, комисионна, лизингова, туристическа, ре
кламна, информационна и импресарска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортна и
таксиметрова дейност в страната и в чужбина,
архитектурна, проектантска, консултантска и
предприемаческа дейност, сделки, свързани с
мултимедия, проектиране, производство и тър
говия със селскостопанска продукция и техника,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с нео
пределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Мехмед Зафер Мехмед.
5388
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 633/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тиадора“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Вит 13, с предмет на
дейност: всякаква разрешена външна и вътрешна
търговия, оказионна дейност на промишлени и
непромишлени стоки, селскостопански маши
ни и услуги на населението с такива машини,
производство, реализация и изкупуване на сел
скостопанска продукция, таксиметрови услуги,
рекламна дейност, строително-монтажна дейност,
откриване на автосервиз и бояджийски услуги,
услуги, свързани с организацията и развитието
на вътрешния и международния туризъм, упраж
няване на дейности на обществено хранене, като
закупуване и продажба на алкохолни напитки,
производство на безалкохолни напитки и реализа
ция, посредническа дейност и търговия с фирми
в страната и в чужбина – внос и износ на стоки,
касаещи предмета на дейността на фирмата, и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Иринка Иванова Методиева.
5389
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 680/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дани – СМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Гецово, ул. Иван Вазов 69, с предмет
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на дейност: търговия на едро и дребно с храни
телни продукти, алкохол, цигари и други про
мишлени стоки, образователни и консултантски
услуги, почасови грижи за деца, посредничество
на пазара на труда, внос и износ на материални
и интелектуални продукти, транспортни услуги,
строителни дейности и всякакви, незабранени
със закон дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Йорданка
Стоянова Тодорова.
5390
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 457/2006 за „Апотранс – 2006“ – ООД:
п ромен я на и менова н ие т о на „ Арес Козме 
тик“ – ООД; премества седалището и адреса на
управление от с. Киченица, ул. 23-ти септември 6,
в с. Гецово, ул. Ивайло 2; заличава като съдруж
ник и управител Севди Камберов Хасанов; вписа
като съдружник и управител Шерафеттин Йозпи;
вписа като управител Абдуллах Казълтопрак;
дружеството ще се управлява и представлява
от Шерафеттин Йозпи и Абдуллах Казълтопрак
заедно и поотделно.
5391
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1034
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1034/90 вписа в регис
търа за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„Еврим – Мехмед Сали“ от едноличния търговец
Мехмед Мехмед Сали на Меджнун Айдън Мехмед
и го вписа като ЕТ с фирма „Еврим – Меджнун
Мехмед“.
5392
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 675/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Елинс
мастер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Разград, ж.к. Васил Левски, бл. 8, партер,
с предмет на дейност: търговия с промишлена
електроника и електроинструменти и с всякакви
стоки на едро и дребно в страната и в чужбина,
ремонт на битова техника и на измервателна и
регулираща апаратура, бобинаж на ел. двигатели,
посредническа, комисионна и рекламна дейност,
строителни услуги, всякаква друга дейност, не
забранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Цоню
Велчев Велчев.
5393
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 676/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пламен Тиханов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Дъбрава 22, с предмет
на дейност: производство на алуминиева и PVC
дограма, строителни услуги, търговия с всякакви
стоки на едро и дребно в страната и в чужбина,
посредническа, комисионна и рекламна дейност,
транспортна дейност с наети и собствени МПС,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Пламен Неделчев Тиханов.
5394
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 677/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Ненс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Преслав 16, с предмет
на дейност: търговия с всякакви стоки на едро
и дребно в страната и в чужбина, бояджийски,
автомонтьорски, водопроводни, дърводелски,
строителни услуги, посредническа, комисионна
и рекламна дейност, транспортна дейност с на
ети и собствени МПС, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Ненко
Иванов Ненов.
5395
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 65/91 за „Ер.
Ку т. Ту р“ – ООД: заличава като съдру ж ник
и управител Исмаил Сюлейман Кадир; вписа
като съдружник и управител Станислава Колева
Кирова-Арсова; премества седалището и адреса
на управление от Разград в Сливен, бул. Христо
Ботев, бл. 23, вх. А, ап. 24.
5396
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на
общото събрание на акционерите годишен сче
товоден отчет за 2006 г. на „Абритус.Ком“ – АД,
Разград, ф.д. № 395/2001 в търговския регистър.
5397
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 39/2007 за „Юнион – 07“ – ООД: допълва
предмета на дейност с „предоставяне на паричен
заем срещу залагане на вещи“.
5398
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 37/2004 за „Зеки“ – ООД: заличава като
съдружник Зекие Шекюр Аларън; дружеството
продължава дейността си като „Зеки“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Иван Вазов 21, ет. 3, офис 22, с предмет на дей
ност: всякакви строително-монтажни дейности
в страната и в чужбина, вкл. индустриално-мон
тажни дейности в страната и в чужбина, вкл.
индустриално бояджийство, индустриално почист
ване, индустриални метални заваръчни дейности,
индустриално-монтажни дейности, събаряне на
сгради, строително измазване и замаски, фаянс
и теракота, покривни конструкции, монтаж и
ремонт на водоснабдителни, канализационни
и топлофикационни мрежи и системи, монтаж
на електрически инсталации, изработка и мон
таж на врати и прозорци, обработка на стъкло,
изработка на стъклопакети, алуминиева и PVC
дограма, търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина със стъкло, стъклопакети, алумини
ева и PVC дограма, всякакви други стъкларски
услуги, складови сделки, товарна и разтоварна
дейност, спедиционни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид в страната и в чужбина (вътрешна
и външна търговия), производство на стоки от
собствено производство, селскостопанска дейност,
превозни сделки, вкл. превоз на всякакви товари в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, лизинг,
ресторантьорство, туристически, рекламни, ин
формационни или други услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, и се управлява
и представлява от едноличния собственик и уп
равител Абдил Унан.
6790
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 769/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Делта – Нова“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград,
ул. Перистър 1, с предмет на дейност: внос и
търговия с автомобили, подемни и транспортни
машини, строителна техника и резервни части,
производство и продажба на промишлени и по
требителски стоки, предприемаческа дейност в
областта на строителството на жилищни сгради,
вили, магазини, хотели, отдаване под наем на
недвижими имоти, туристически и транспортни
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, по
средническа, комисионерска, рекламна, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Дилян Ненов Баненски и
Ивайло Здравков Славов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
6791
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 776/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Си груп
индъстрис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Неофит Рилски 3, вх. А,
ет. 5, ап. 8, с предмет на дейност: строителство и
ремонт на сгради, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги, ресторантьорство и хоте
лиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Ивайло Георгиев Тодоров
и Стоян Петков Ненов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
6792
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 774/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Метални
системи – Завет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Завет, ул. Цар Калоян 2, с
предмет на дейност: производство на селскосто
панска продукция и търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, обработка, съхранение
и търговия със зърно и зърнени култури, внос,
производство, разфасовка, търговия на едро и
дребно с фитофармацевтични препарати и торове,
търговия и услуги с ветеринарномедицински пре
парати, лекарства и медикаменти, производство
на компоненти за силози, резервоари, контейнери
и други метални конструкции, както и цялостни
изделия и други дейности, незабранени с норма
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тивен акт, строителство, озеленяване, експертна и
консултантска дейност, търговия със строителни
материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Марин Здравков Димов.
6793
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 590/98 за „Строймонтаж“ – ЕАД: заличава
като член на съвета на директорите Димитър
Христов Бучков; вписа като член на съвета на
директорите Илиян Георгиев Йорданов.
6794
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 358/2004 за „Феникс – Норд“ – ООД: зали
чава като съдружници Борислав Димитров Бонев и
Йордан Илиев Ангелов; дружеството продължава
дейността си като „Феникс – Норд“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала „Норд“ – ООД,
София, и се управлява и представлява от упра
вителя Борислав Димитров Бонев.
6795
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 76/2007 за „Пара – бол“ – ЕООД: зали
чава като управител и едноличен собственик на
капитала Гюлджан Хасанов Хасанов; вписа като
управител и едноличен собственик на капитала
Назифе Даудова Алиева.
6796
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 46/95 за „Ди – Ес – Кей“ – ООД: залича
ва като ликвидатор Димитър Лалев Нанев; вписа
като ликвидатор Красимир Атанасов Атанасов.
6797
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 90/2007 за „Пантера“ – ЕООД: зали
чава като управител и едноличен собственик на
капитала Гюлбенур Басри Мехмед; вписа като
управител и едноличен собственик на капитала
Марин Евгениев Маринов.
6798
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира про
мяна по ф.д. № 179/2005 за „БМ – груп“ – ООД:
вписа нов адрес на управление – ул. Перистър 1;
заличава като съдружник и управител Мартин
Николаев Нешев; вписа като съдружник и упра
вител Цветомир Стоянов Цонев.
6799
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 380/2005 за „Агротим“ – ООД: вписа
нов адрес на управление: ул. Свети Климент 38,
вх. Б, ет. 1, ап. 34.
6800
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 198/2007 за „Свилекс“ – ЕООД: вписа
като управител Свилен Христов Иванов, който
ще управлява и представлява дружеството.
6801
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1184 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 434/2004
промени за „Жана“ – ЕООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Мариана Желязкова
Антонова; вписва като собственик и управител
Кристиян Цветанов Антонов, който ще управлява
и представлява дружеството.
6802
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1186 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 86/2002
промени за „Евро 2002“ – ООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник и управител Павлина Георгиева
Димитрова; вписва като съдружник и управител
Венелин Димитров Димитров; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Тодор Георгиев Тодоров и Венелин Димитров
Димитров заедно и поотделно.
6803
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1183 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 217/2003
промени за „Агропротеин – Ири“ – ООД, с. Си
тово: вписа прехвърляне на дружествени дялове;
заличава като съдружник Ивайло Николаев
Йорданов.
6804
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1492 от
14.XII.2007 г. вписа по ф.д. № 421/2006 промени за
„Родопска инициатива“ – АД, Чепеларе: увелича
ване на капитала на дружеството на 1 449 000 лв.
чрез издаване на нови 139 800 обикновени пои
менни акции с право на глас, всяка с номинална
стойност 10 лв.
6069
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1472 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 720/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Каста“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Елица 2, вх. Б, ет. 2, ап. 14, с предмет на дей
ност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, разкриване и експлоатация на
търговски, хотелски и туристически обекти за
обществено хранене, превоз на товари и пътници
в страната и в чужбина (международни превози),
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителство, ремонт и проекти
ране на сгради, пътни съоръжения, канализации
и други, дърводобив и дървообработване, други
дейности, незабранени със закон, като дейността
ще се извършва в страната, в чужбина и в сво
бодните безмитни зони. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Десислава Здравкова Крушовлиева,
която го управлява и представлява.
6070
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1473 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 727/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Любака“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Проф. Асен Василев 27, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, ел. тех
нически услуги, ремонт на ел. и битова техни
ка, внос, износ, реекспорт, продажба на стоки
от собствено производство, превоз на товари
и пътници в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество при всякакъв
вид сделки, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност,
незабранена от закона, като дейността ще се осъ
ществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любомир Живков Тихо
миров, който го управлява и представлява.
6071

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
18. – Управителният съвет на сдружение
„Конфиндустрия България“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.12.2010 г. в 18 ч. в зала „София“ на Интер
пред – СТЦ София (1040 София, бул. Драган
Цанков 36), при следния дневен ред: 1. обръщение
на председателя Барточи; 2. дискусия относно
дейността на сдружението и нуждите на предпри
ятията; 3. гласуване промени на членския внос,
предложени от управителния съвет; 4. отчет по
бюджета от страна на заместник-председателя
Пагани; 5. ратифициране встъпването в длъж
ност на съветника Виторе Рици на мястото на
оттеглилия се съветник Джузепе Де Францеско;
6. други.
8428
12. – Управителният съвет на сдружение
„Общо копривщенско настоятелство“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.12.2010 г. в
16 ч. в София, ул. Трайко Станоев 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на управител
ния съвет на сдружение „Общо копривщенско
настоятелство“ за дейността на сдружението
за периода ноември 2006 г. – декември 2010 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на упра
вителния съвет на сдружение „Общо копривщен
ско настоятелство“ за дейността на сдружението
за посочения период; 2. приемане на финансов
отчет на контролната комисия за периода месец
ноември 2006 г. – месец декември 2010 г.; проект
за решение: ОС приема финансовия отчет на
контролната комисия за посочения период; 3.
освобождаване от отговорност членовете на упра
вителния съвет за дейността им в сдружението за
периода месец ноември 2006 г. – месец декември
2010 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им в сдружението през посочения
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период; 4. изменения и допълнения в устава на
сдружението; 5. избор на нов управителен съвет;
6. вземане и на други решения, предвидени в
устава; 7. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8502
7. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на студентите по урбанизъм в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре
довно общо събрание на 16.12.2010 г. в 18,30 ч. в
сградата на Университета по архитектура, стро
ителство и геодезия – София, корпус А, зала 316,
бул. Христо Смирненски 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2010 г.; 2. освобождаване от отговорност на чле
новете на управителния съвет на сдружението;
3. избор на членове на управителния съвет на
сдружението; 4. разни. Поканват се всички чле
нове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8432
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.12.2010 г. в 13 ч. в
София, ул. Гурко 1, зала „София“, на Грандхотел
„София“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. прие
мане доклад за дейността на управителния съвет
за 2010 г.; освобождаване от отговорност на УС;
2. приемане доклад за дейността на контролния
съвет за 2010 г.; освобождаване от отговорност на
КС; 3. избор на нов УС и нов КС; 4. приемане на
насоки за развитие на асоциацията през 2011 г.; 5.
приемане на бюджет на асоциацията за 2011 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при съшия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8430
20. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб Кане Корсо България“, София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 18.12.2010 г. в 17 ч. в заведението на
ъгъла на улиците Пиротска и Константин Вели
чков (с вход откъм улица Пиротска) при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2010 г.; 2. предложения за промяна на състава
на управителния съвет; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8425
18. – Управителният съвет на СМПБ „4-ти
април“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.12.2010 г. в 16 ч. в
София, ул. Монтевидео 21, Нов български уни
верситет, Учебен корпус 1, зала 409, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на СМПБ в
периода 2008 – 2010 г.; 2. обсъждане и приемане
на промени в устава на СМПБ „4-ти април“; 3.
промени в управителния съвет на СМПБ „4-ти
април“; 4. обсъждане и приемане размера на
членския внос за 2011 и 2012 г.; 5. разни.
8431
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103. – Управителният съвет на Българската
федерация по гимнастика – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра
ние на членовете на федерацията на 21.12.2010 г. в
11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Българската
федерация по гимнастика през 2010 г.; 2. приемане
на бюджета за 2011 г.; 3. приемане и изключване
на членове на федерацията; 4. разни. 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. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в
офиса на федерацията в София, бул. В. Левски 75.
8503
5. – Управителният съвет на Футболен клуб
„ Драга левци“, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.12.2010 г. в
18 ч. в помещението на клуба в София, кв. Драга
левци, пл. Иван Александър 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет и изказвания
по отчета; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 3. приемане на
нови членове и заличаване на нередовните членове
съгласно устава; 4. промяна адреса на седалище
то на сдружение „Футболен клуб „Драгалевци“;
5. изменения в устава на сдружение „Футболен
клуб „Драгалевци“; 6. избор на ръководни органи
на сдружение „Футболен клуб „Драгалевци“; 7.
разни. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра
ние ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред и проектите на решения по точките
от дневния ред са на разположение в помещени
ето на клуба – София, кв. Драгалевци, пл. Иван
Александър 3.
8409
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
„ Драга левци“, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.12.2010 г. в
18 ч. в помещението на клуба в София, кв. Драга
левци, пл. Иван Александър 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет и изказвания
по отчета; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 3. приемане на
нови членове и заличаване на нередовните членове
съгласно устава; 4. промяна адреса на седалището
на сдружение „Спортен клуб „Драгалевци“; 5.
изменения в устава на сдружение „Спортен клуб
„Драгалевци“; 6. избор на ръководни органи на
сдружение „Спортен клуб „Драгалевци“; 7. разни.
При липса на кворум в обявения начален час на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по днев
ния ред и проектите на решения по точките от
дневния ред са на разположение в помещението
на клуба – София, кв. Драгалевци, пл. Иван
Александър 3.
8408
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Т Ф Р Моторспорт“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 22.12.2010 г. в 11 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Проф. Милчо Лалков 23, ап. 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за промяна на осъществяваната от сдружението
дейност, от дейност в частна полза в дейност в
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обществена полза; 2. приемане на промени в
устава на сдружението в съответствие с т. 1 от
дневния ред; 3. приемане на промени в устава
на сдружението относно начина на свикване на
общото събрание; 4. разни. 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 независимо колко членове
са се явили.
8449
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Аура – Радио на студентите от
Американския университет в България“, Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението свиква по
своя инициатива извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 7.12.2010 г. в 17 ч.
в Благоевград в сградата на АУБ, Благоеврад,
пл. Георги Измирлиев 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на управи
телния съвет на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
освобождаване (отпадане) на членове на сдруже
нието; 5. приемане на изменения и допълнения в
устава на сдружението; 6. приемане на решение
за прекратяване на дейността на сдружението
и извършване на процедура по ликвидация; 7.
разни. Проверката на кворума започва в 17 ч.
Ако не е налице кворум, общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред, ако присъстват не помалко от 10 души на основание чл. 25 от устава
на сдружението.
8429
19. – Управителният съвет на СНЦ „Европейски информационен център“, Бургас, на
основание чл. 23 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
13.12.2010 г. в 10 ч. в Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35,
вх. 4, ет. 8, ап. 22, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружение „Европейски информационен цен
тър“ с откриване на производство по ликвидация
на основание чл. 34 от устава и чл. 14 ЗЮЛНЦ;
проекторешение – общото събрание на членове
те на ОС на СНЦ „Европейски информационен
цетър“ прекратява дейността на сдружението с
откриване на производство по ликвидация на
основание чл. 34 от устава и чл. 14 ЗЮЛНЦ; 2.
вземане на решение за избор и назначаване на
председателя на сдружението Георги Живков
Петров за ликвидатор на СНЦ „Европейски ин
формационен център“; проекторешение – общото
събрание на ОС на СНЦ „Европейски инфор
мационен център“ избира и назначава Георги
Живков Петров за ликвидатор на сдружението;
3. вземане на решение за обявяване в „Държавен
вестник“ на покана до кредиторите на сдружени
ето; проекторешение – общото събрание на ОС
на СНЦ „Европейски информационен център“
обявява покана до кредиторите в „Държавен
вестник“; 4. вземане на решение за определяне на
6-месечен срок за завършване на ликвидацията,
считан от момента на обявяване на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“; проек
торешение – общото събрание на ОС на СНЦ
„Европейски информационен център“ определя
6-месечен срок за завършване на ликвидацията,
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считан от момента на обявяване на поканата до
кредиторите в „Държавен вестник“; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно, колкото и членове да се явят.
Материалите по заседанието и съответните
предложения за решения по дневния ред са на
разположение на адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35,
вх. 4, ет. 8, ап. 22.
8509
15. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Ичи Геки Варна“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.12.2010 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Дубровник 14, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружението; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8485
18. – Управителният съвет на Фондация
„Радост за нашите деца“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на фондацията на 25.01.2011 г. в
17 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик, бл. 29, вх. А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2010 г.; 2. приемане
на бюджета за 2011 г.; 3. промени в ръководните
органи на фондацията; 4. приемане промени в
устава на фондацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8505
5. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 29.01.2011 г. в 8,30 ч.
в „Международен колеж“ – ООД, Добрич, ул.
България 3, зала „Албена“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на съвета за 2010 г.; 2.
финансов отчет за 2010 г.; 3. отчет на контролния
съвет; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2010 г.;
5. разисквания и приемане на отчета и доклади
те; 6. приемане бюджета за 2011 г.; 7. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8484
25. – Управителният съвет на Професионален
футболен клуб „Чавдар“, Етрополе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание на
клуба на 30.12.2010 г. в 10 ч. в Спортен комплекс
„Чавдар“, зала „Чавдар“ в гр. Етрополе, община
Етрополе, Софийска област, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна на дей
ността на сдружението от частна в обществена
дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ; проект за реше
ние – ОС 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; про
ект за решение – ОС приема предложението на
управителния съвет за изменение на устава на
клуба; 3. приемане на нови членове на сдруже
нието; 4. изключване на членове на сдружението;
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5. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложението на управителния съвет за
освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружението; 6. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложението на упра
вителния съвет за избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 7. разни.
Писмените материали са на разположение на
членовете в седалището и адреса на управление
на клуба – Спортен комплекс „Чавдар“ в гр. Етро
поле, община Етрополе. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8424
45. – Управителният съвет на Стопанската
асоциация – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
21.12.2010 г. в 14 ч. в заседателната зала в сграда
та на Стопанската асоциация – Пловдив, палата
27 на терена на „Международен панаир“ – АД,
Пловдив, при дневен ред: обсъждане промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8486
74. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо съ
брание на 29 и 30.01.2011 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“
на Новотел – Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2010 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
бюджета на адвокатския съвет за 2011 г.; 5. раз
исквания; 6. избор на делегати за общо събрание
на адвокатите в страната; 7. разни.
8501
11. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Локомотив 1925“ – гр. Септември, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле
новете на сдружението на 3.12.2010 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в гр. Септември, ул.
Княз Борис І № 78, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за приемане на отчета на
управителния съвет за дейността му за 2009 г. и
приемане на бюджета за 2010 г.; 2. приемане на
решение за приемане на нов устав на сдружение
то; 3. приемане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 4. приемане на решение
за изключване на членове на сдружението; 5.
приемане на решение за избор на нов управи
телен съвет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8447
10. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство на СОУ „Максим Горки“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 01.12.2010 г. в 17,30 ч.
в стая 217 на СОУ „Максим Горки“ при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на настоятелите
на УН на СОУ „Максим Горки“ за периода
2008 – 2010 г.; 2. отчет на контролната комисия
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на УН на СОУ „Максим Горки“ за изминалия
период 2008 – 2010 г.; 3. избор на съвет на на
стоятелите и контролна комисия на УН на СОУ
„Максим Горки“; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно от обяве
ния, на същото място и при същия дневен ред.
8448
20. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки съюз – Харманли“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.12.2010 г.
в 18 ч. в Харманли, ул. Витоша 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
то през изминалия период; 2. избор на членове
на управителния съвет; 3. избор на председател
на управителния съвет; 4. промени в устава; 5.
приемане на решение за участие на сдружение
то в други организации; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание.
8423
341. – „Меком“ – АД, София, на основание
чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относ
но началото на публично предлагане на 14 000 995
поименни безналични свободно прехвърляеми
задължително конвертируеми (по всяко време до
изтичане на пет години от вписването на увели
чаването на капитала в търговския регистър и в
края на петата година от вписването на увели
чаването на капитала в търговския регистър
задължително и автоматично всички привиле
гировани акции в обращение се конвертират в
обикновени) привилегировани акции с 18 % ко
мулативен гарантиран дивидент, без право на
глас, с номинална и емисионна стойност 1 лв.,
при общ размер на емисията 14 000 995 лв. съ
гласно приети на 10.03.2010 г. и 21.05.2010 г. ре
шения на съвета на директорите за увеличаване
на капитала от 56 003 978 лв. на 70 004 973 лв. и
съгласно проспект за публично предлагане на
емисия привилегировани акции на дружеството,
потвърден от Комисията за финансов надзор с
Решение № 522-Е от 11.08.2010 г., и допълнение
към проспекта, потвърдено с Решение № 640-Е
от 29.09.2010 г. Начало на публичното предлага
не e по-късната от двете дати: датата на обна
родване на това съобщение в „Държавен вестник“
или датата на публикуването му във в-к „Пари“.
Акционерите на „Меком“ – АД, имащи право да
запишат акции от тази емисия, могат да запишат
брой акции, съразмерни на участието им в ка
питала на дружеството преди увеличението. За
да се осигури правото на акционерите по пред
ходното изречение, се издават права. Правата се
издават в полза на акционерите, придобили акции
най-късно 7 дни след датата на обнародване на
съобщението за предлагането в „Държавен вест
ник“. На следващия работен ден „Централен
депозитар“ – АД, открива сметки за права на
тези лица, като срещу всяка акция се издава
1 право. Всеки 4 права дават възможност за за
писване на 1 нова акция по емисионна стойност
1 лев. Всяко лице, което не е акционер и желае
да запише акции, може да придобие права в
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срока за прехвърляне на правата или при про
веждане на явния аукцион. Всяко лице може да
запише най-малко една привилегирована акция
и най-много такъв брой акции, който е равен на
1/4 от придобитите права. Начална дата, от ко
ято започва да тече срокът за прехвърляне на
правата и записване на акции, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от
по-късната от двете дати: датата на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ или да
тата на публикуването му във в-к „Пари“. Край
ният срок за прехвърляне на правата е първият
работен ден след изтичането на 30 дни считано
от началната дата за прехвърляне на права. Ли
цата, в полза на които са издадени права или
които са придобили такива, в срока за прехвър
ляне на правата могат да запишат срещу тях
съответния брой привилегировани акции до из
тичането на крайния срок за прехвърлянето на
правата. Инвеститорите трябва да имат предвид,
че всички неупражнени в този срок права, се
предлагат за продажба на служебен аукцион. На
петия работен ден след изтичане на срока за
прехвърляне на правата „Меком“ – АД, предла
га чрез инвестиционния посредник „БенчМарк
Финанс“ – АД, на регулирания пазар за продаж
ба при условията на явен аукцион тези права,
срещу които не са записани акции от новата
емисия до изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Лицата, закупили права на организира
ния от „Българска фондова борса – София“ – АД,
явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях
до изтичането на срока за записване на акции.
Крайният срок за записване на акции е денят,
следващ изтичането на 15 работни дни, считано
от крайната дата за прехвърляне на права. В
случай че крайният срок за записване на акции
изтича в неработен ден, за крайна дата за запис
ване на акции се счита първият следващ работен
ден. Не се допуска записване на акции преди
началния или след крайния срок, посочени погоре. Ред за прехвърляне на правата: Прехвър
лянето на правата се извършва на пазара на
п ра ва на „Бъ л г ар ск а ф он дова б ор с а – С о 
фия“ – АД, съгласно борсовия правилник, ЗППЦК
и останалите приложими правни норми. Лицата,
желаещи да продадат притежавани от тях права,
трябва да подадат поръчка за продажба до ин
вестиционния посредник, при който са открити
сметките им за права. Лицата, желаещи да за
купят права, трябва да подадат поръчка за по
купка до инвестиционен посредник, член на
„Българска фондова борса – София“ – АД. За
придобиване на права чрез други способи (на
пример замяна или дарение) се прилагат разпо
редбите на правилника на „Централен депози
тар“ – АД. Цялата емисия права се обслужва от
избрания да обслужва увеличението на капитала
и н ве с т и ц ионен по с р ед н и к „Б ен ч Марк Фи
нанс“ – АД, София, със седалище и адрес на
управление: София, район „Лозенец“, ул. Вискяр
планина 19, тел.: 02 962 53 96, факс: 02 962 53 88,
е-mail: backoffice@benchmark.bg. „Меком“ – АД,
ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите
по продажбата, съразмерно между техните при
тежатели. Сумите, получени от продажбата на
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правата, постъпват по специална сметка, откри
та от „Централен депозитар“ – АД, и не могат
да се ползват до вписване на увеличаването на
капитала в търговския регистър. В началото на
всеки работен ден по време на подписката „Цен
трален депозитар“ – АД, публично оповестява
информация за упражнените до края на предход
ния ден права. Ред за записване на акции: За
писването на акции се извършва, като за целта
притежателите на права подават заявки по об
разец до ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, директ
но или чрез всеки лицензиран инвестиционен
посредник, при който се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права. Инвес
тиционните посредници, получили заявки, са
длъжни незабавно да уведомят ИП „БенчМарк
Финанс“ – АД, за постъпилите заявки по реда и
при условията, предвидени в правилника на
„Централен депозитар“ – АД. Инвеститорите,
получили права по техни лични сметки в „Цен
трален депозитар“ – АД, трябва да заявят прех
върлянето на правата преди упражняването им
по свои подсметки при ИП „БенчМарк Фи
нанс“ – АД, или при друг инвестиционен посред
ник. Записването на акциите се счита за дейст
вително само ако е направено от лице, в полза
на което са издадени права или което е придо
било права в срока за прехвърляне на права или
по време на явния аукцион, до максималния
възможен брой акции съгласно посоченото погоре съотношение на права и акции и ако е
внесена цялата емисионна стойност на записва
ните акции в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисион
ната стойност се считат записани съответният
брой акции, чиято емисионна стойност е изпла
тена изцяло. Внасянето на емисионната стойност
на записаните акции се извършва по набирател
на сметка с IBAN BG25BUIN95615100245703, BIC:
BUINBGSF, открита на името на „Меком“ – АД,
в „Алианц Банк България“ – АД. Сметката тряб
ва да бъде заверена със същата сума най-късно
до крайната дата за записване на акции. Прите
жателите на права подават заявки за записване
на акции на адреса на упълномощения инвести
ционен посредник „БенчМарк Финанс“ – АД:
София, ул. Вискяр планина 19 (вход откъм бул.
Черни връх 32А), ет. 2, тел. 02 962 53 96, факс: 02
962 53 88, е-mail: backoffice@benchmark.bg, лице
за контакти: Марин Костурски, всеки работен
ден от 9 до 16,45 ч., съответно на адреса и в ра
ботното време на другите инвестиционни посре
дници. Заявките за записване на акции се пода
ват при спазване на изискванията за подаване
на нареждания за сделки с финансови инстру
менти, установени в Наредба № 38 от 2007 г. за
изискванията към дейността на инвестиционни
те посредници. Към заявките за записване се
прилагат допълнителни документи от страна на
заявителя съгласно описаната процедура в про
спекта и допълнението към него и изискванията
на инвестиционния посредник, чрез който се
подава заявката. Към заявката се прилагат: дан
ни за банкова сметка на лицето, по която да
бъдат връщани внесени суми, ако подписката
приключи неуспешно. Инвестиционният посред
ник изисква от лицето, което подава заявката,
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да представи доказателства, че е заплатена еми
сионната стойност на записваните акции. В
случай че до крайния срок на подписката са
записани и заплатени минимум 140 010 новоиз
дадени акции, подписката се счита за успешно
приключила и капиталът на „Меком“ – АД, ще
бъде увеличен само със записаните акции. „Ме
ком“ – АД, уведомява Комисията за финансов
надзор (КФН) в срок 3 работни дни от приключ
ване на подписката за нейното провеждане и
резултатите от нея, включително за затруднения,
спорове и други подобни при търгуването на
правата и записване на акциите. Уведомлението
не може да съдържа неверни или непълни съ
ществени данни. „Меком“ – АД, вписва в тър
говския регистър извършеното увеличаване на
капитала. В случай че до крайния срок на под
писката не бъдат записани и заплатени минимум
140 010 новоиздадени акции, увеличаването на
капитала се счита за неуспешно. В случай че
условията на подписката не бъдат изпълнени и
същата не приключи успешно, „Меком“ – АД,
уведомява КФН за резултата от подписката до
изтичането на 7 дни след крайния є срок. В деня
на уведомлението по предходното изречение
съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК емитентът уведо
мява банката за резултата от подписката и пуб
ликува в два централни ежедневника – във в.
„Пари“ и в. „Дневник“, покана към лицата, за
писали акции, и обявява по местата на подпи
ската условията и реда за връщане на набраните
суми. Инвеститорите могат да се запознаят с
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проспекта и допълнението към него за публично
предлагане на емисия привилегировани акции
на „Меком“ – АД, състоящ се от резюме, регис
трационен документ и документ за предлаганите
ценни книжа, и да получат копие на хартиен
носител на адреса на „Меком“ – АД, Силистра,
ул. Тутракан 29; тел: +359 (86) 812 314, лице за
контакти: Даниел Крумов – директор за връзки
с инвеститорите, от 9,30 до 16,30 ч. и на адреса
на ИП „БенчМарк Финанс“ – АД, София, със
седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец“, ул. Вискяр планина 19 (вход
откъм бул. Черни връх 32А), ет. 2, тел.: 02 962 53
96, факс: 02 962 53 88, лице за контакти: Марин
Костурски, от 9 до 16,45 ч. Проспектът и допъл
нението към него за публично предлагане на
акции на „Меком“ – АД, състоящ се от резюме,
регистрационен документ и документ за предла
ганите ценни книжа, е публикуван в електронна
форма на адрес www.mekom.bg, както и на сайта
на обслужващия инвестиционния посредник ИП
„БенчМарк Финанс“ – АД: www.benchmark.bg .
8316
Цветомила Божидарова Червеняшка – ликви
датор на Фондация „Демократична алтернати
ва“ – Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 447/2002,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8426

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.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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