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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм.,
бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 8:
а) създава се нова буква „в“:
„в) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията
от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на засиления официален
контрол върху вноса на някои фуражи и храни
от неживотински произход и за изменение на
Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194/11 от 25 юли
2009 г.) (Регламент (ЕО) № 669/2009);“
б) досегашните букви „в“ и „г“ стават съответно букви „г“ и „д“;
в) създава се нова буква „е“:
„е) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент
(ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент
и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/
ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на
Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/
ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на
Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на
Комисията (ОВ, L 229/1 от 1 септември 2009 г.)
(Регламент (ЕО) № 767/2009);“
г) създава се буква „ж“:
„ж) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на
методите за вземане на проби и анализ за
целите на официалния контрол на фуражите
(ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2009 г.) (Регламент
(ЕО) № 152/2009);“
д) досегашните букви „д“ и „е“ стават съответно букви „з“ и „и“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично
производство на фуражи на местно ниво от

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

производител към местни ферми, които ще се
използват в тези ферми, се определят с наредба
на министъра на земеделието и храните.“
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Забранява се пускането на пазара или
употребата при храненето на животните на
фуражи, определени в чл. 6 от Регламент (ЕО)
№ 767/2009.“
§ 3. В чл. 5 думата „продуктивни“ се заличава,
а след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се
добавя „и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Фуражните суровини и комбинираните
фуражи се пускат на пазара в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 767/2009.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите „наредбите по чл. 11, ал. 3,
определящи“ се заменят с „наредбата по чл. 11,
ал. 3, определяща“.
4. Алинея 8 се отменя.
§ 5. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕО) № 178/2002“ се добавя „и глава ІV на
Регламент (ЕО) № 767/2009“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. са разрешени за употреба по реда на
Регламент (ЕО) № 1831/2003;
2. се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно
условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;“
б) създава се т. 6:
„6. са включени в Регистъра на Европейската
общност на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.“
2. В ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 6“.
3. В ал. 5 думите „Регламент 1831/2003/ЕС
на Европейския парламент и Съвета“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 1831/2003“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) При влагане на фуражни добавки във
фуражни суровини, които са предназначени
за последващо производство на пълноценни
фуражи или за производство на допълващи
фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от
Регламент (ЕО) № 767/2009.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във
фуражите и условията и редът за употреба на
фуражите със специално предназначение се
определят с наредби на министъра на земеделието и храните.“
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§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешение, отказ, изменение, подновяване, продължаване, спиране или отмяна
на използването на фуражната добавка се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО)
№ 1831/2003.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 14а, ал. 1 думата „продуктивни“
се заличава.
§ 10. В чл. 15а думата „продуктивни“ се
заличава, а думите „чиято продукция е предназначена“ се заменят с „отглеждани“.
§ 11. В чл. 23а, ал. 1 думите „на ГМО за
използване във или като фураж“ се заменят с
„ГМО за фураж“.
§ 12. В чл. 24 думата „продуктивни“ се
заличава.
§ 13. В чл. 25 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За изпълнение на изискванията на ал. 1
организациите по чл. 56, ал. 1 разработват
ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на
система за анализ на опасностите и критични
контролни точки (НАССР). Министерството на
земеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба
за растителна защита и Националната служба
по зърното и фуражите представят становища
по изготвените ръководства. При изготвянето
на становищата се вземат предвид:
1. съответствие с нормативните изисквания;
2. приложимост за отрасъла, за който са
разработени;
3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури,
основани на принципите на системата за анализ
на опасностите и критичните контролни точки
(НАССР);
4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex
Alimentarius).
(3) Министърът на земеделието и храните
въз основа на становищата по ал. 2 одобрява
разработените ръководства.“
§ 14. В чл. 26, ал. 5 думата „продуктивни“
се заличава.
§ 15. В чл. 33 думата „продуктивни“ се
заличава.
§ 16. В чл. 34, ал. 3 се създава т. 12:
„12. съответствието на фуражите със специално предназначение.“
§ 17. В чл. 45, ал. 1, т. 1 думата „продуктивни“ се заличава.
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „продуктивни“ се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 думата „три“ се заменя с „пет“.
§ 19. В чл. 50, ал. 1 след думите „по реда
на“ се добавя „чл. 5 от“.
§ 20. В чл. 50а се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За осъществяване на официалния
контрол се вземат и анализират проби при
спазване изискванията на чл. 11 от Регламент
(ЕО) № 882/2004.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Вземането и анализирането на проби
за целите на официалния контрол се извършва
съгласно методите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 152/2009.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 21. В чл. 51а, ал. 1 след думите „разпоредбите на“ се добавя „чл. 27 – 29 от“.
§ 22. В чл. 53а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато се изисква сертификатът по ал. 1
да съдържа данни за качествения състав и/или
пълноценността на фуражите, официалният
ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема проба и я изпраща за изследване
в акредитирана лаборатория.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Ръководителят на лабораторията по
ал. 4 изпраща оригинал на протокол от изпитване и/или анализ до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, на
чиято територия е седалището на официалния
ветеринарен лекар.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след
думата „Сертификатът“ се добавя „по ал. 1“.
§ 23. В глава шеста се създават чл. 53б – 53е:
„Чл. 53б. (1) Когато в сертификата по чл. 53а,
ал. 1 се изисква вписване на данни, различни
от тези по чл. 53а, ал. 4, които следва да се
удостоверят с протокол от изпитване и/или
анализ, официалният ветеринарен лекар взема
проба от фуражите и я изпраща в акредитирана
лаборатория на Националната ветеринарномедицинска служба.
(2) Ръководителят на лабораторията по ал. 1
изпраща оригинал на протокола от изпитване
и/или анализ до директора на регионалната
ветеринарномедицинска служба, на чиято
територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.
Чл. 53в. До получаване на протоколите от
изпитване и/или анализ по чл. 53а, ал. 7 и
чл. 53б, ал. 2 срокът за издаване на сертификат
за износ на фуражи в трети държави спира
да тече.
Чл. 53г. (1) При издаване на сертификат
за износ на фуражи в трети държави той се
придружава от заверено копие на издадените
протоколи от изпитване и/или анализ по чл. 53а,
ал. 7 и чл. 53б, ал. 2.
(2) Официалният ветеринарен лекар вписва
данните от протоколите по чл. 53а, ал. 7 и по
чл. 53б, ал. 2 в сертификата за износ на фуражи
за трети държави.
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Чл. 53д. Разходите за издаване на протоколите
от изпитване и/или анализ по чл. 53а, ал. 7 и
чл. 53б, ал. 2 се заплащат от собственика на
фуражите.
Чл. 53е. За издаване на сертификат за износ
на фуражи за трети държави се събира такса в
размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.“
§ 24. В глава девета се създава чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Физическо лице, което наруши
разпоредбата на чл. 4а, ал. 3, се наказва с глоба
от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение
глобата е от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или от едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение
санкцията е от 5000 до 10 000 лв.“
§ 25. В чл. 58 думата „продуктивни“ се
заличава, а след думите „Регламент (ЕО)
№ 178/2002“ се добавя „и чл. 4 от Регламент
(ЕО) № 767/2009“.
§ 26. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕО) № 178/2002“ се добавя „и Глава ІV от
Регламент (ЕО) № 767/2009“.
§ 27. Създава се чл. 62б:
„Чл. 62б. (1) Физическо лице, което наруши
разпоредбата на чл. 8, ал. 6, се наказва с глоба
от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение
глобата е от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или от едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
8000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение
санкцията е от 15 000 до 20 000 лв.“
§ 28. В чл. 66б, ал. 1 думите „продуктивни
животни, чиято продукция е предназначена за
производство на храни,“ се заменят с „животни“.
§ 29. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 40 се изменя така:
„40. „Животни“ са животни, отглеждани за
производство на храни, и/или животни, които
не се отглеждат за производство на храни.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Подзаконовите нормативни актове,
издадени на основание на отменените с § 7
разпоредби, запазват действието си, доколкото
не противоречат на този закон и до изричното
им отменяне.
§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8700
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УКАЗ № 306
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 Закона
за Министерството на вътрешните работи,
приет от ХLI Народно събрание на 27 октомври 2010 г.
Издаден в София на 5 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение нa Закона за
Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от
2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г. и бр. 27, 42,
74, 82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 6 т. 7 и 8 се изменят така:
„7. осигуряване на пожарна безопасност,
извършване на пожарогасителна и спасителна
дейност при пожари и извънредни ситуации;
8. граничен контрол и охрана на държавната
граница;“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. осъществяване на граничен контрол и
охрана на държавната граница чрез гранични
проверки и наблюдение;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. държавен противопожарен контрол,
пожарогасителна и спасителна дейност при
пожари, бедствия и извънредни ситуации;“.
3. Създава се нова т. 13:
„13. контрол по изпълнението и прилагането
на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;“.
4. Досегашните т. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 и 25 стават съответно т. 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.
5. Създава се т. 27:
„27. приемане, пренасяне и доставка на
кореспонденция, съдържаща класифицирана
информация;“.
6. Досегашната т. 26 става т. 28.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 9:
„9. дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности;“
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б) досегашните т. 9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 10, 11, 12 и 13.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За осъществяване на специфични дейности на МВР се създават специализирани звена.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.“
2. Точки 6 и 7 се отменят.
§ 5. Член 13б се изменя така:
„Чл. 13б. Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ има териториални звена. Тяхното устройство и дейност
се определят с правилника за прилагане на
закона.“
§ 6. Член 13в се отменя.
§ 7. Член 13г се отменя.
§ 8. В чл. 14, ал. 4 след думата „престъпността“ запетаята се заменя със съюза „и“, а
думите „и пожарната безопасност“ се заличават.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „дирекция „Миграция“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите
„дирекция „Български документи за самоличност“ се добавя „и на дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“.
2. В ал. 4 след думата „Миграция“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и след думите „дирекция „Международни проекти“ се добавя
„и дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „висше училище“ се заменят с „университет“ и думата „създадено“ се
заменя със „създаден“.
2. В ал. 3 думите „приет от Министерския
съвет по предложение на министъра на вътрешните работи“ се заменят с „издаден от
министъра на вътрешните работи съгласувано
с министъра на образованието, младежта и
науката“.
§ 11. В чл. 19, ал. 2 думата „утвърдени“ се
заменя с „издадени“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В т. 4 след думите „неговото прилагане“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. отговаря за управлението на предоставените на МВР имоти и вещи – държавна
собственост;“.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на дейността си
главният секретар на МВР се подпомага от
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и Специализирания отряд за борба
с тероризма.“
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2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
текста преди т. 1 след думите „областните дирекции“ се добавя „дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“, Специализирания
отряд за борба с тероризма, дирекция „Специална куриерска служба“.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 14. В чл. 28, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна
собственост;“.
§ 15. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. отговарят за управлението на предоставените на областната дирекция на МВР имоти
и вещи – държавна собственост;“.
2. Създава се нова т. 11:
„11. координират действията на структурите
на МВР при бедствия, възникнали на територията на областните дирекции;“.
3. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 16. В чл. 35, ал. 2 т. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 17. В чл. 37б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 6:
„6. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи – държавна
собственост;“.
2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При изпълнение на функциите си директорът може да се подпомага от заместникдиректори.
(4) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед
на директора.“
§ 18. В глава пета наименованието на раздел
IV се изменя така: „Управление на дирекция
„Миграция“, дирекция „Български документи
за самоличност“, дирекция „Международни
проекти“, дирекция „Национална система 112“,
дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“, Специализиран
отряд за борба с тероризма и дирекция „Специална куриерска служба“.
§ 19. Член 37в се изменя така:
„Чл. 37в. Дирекция „Миграция“, дирекция
„Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Национална система 112“, дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“, дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“
и дирекция „Специална куриерска служба“ се
ръководят от директори, а Специализираният
отряд за борба с тероризма се ръководи от
командир.“
§ 20. В чл. 37г се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията вещи и имоти – държавна
собственост;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство на дирекцията;
2. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи – държавна
собственост;
3. отговаря за управлението на човешките
ресурси в дирекцията;
4. представлява юридическото лице.“
3. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Директорът на дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“:
1. ръководи, организира и носи отговорност
за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на
вътрешните работи, на заместник-министрите
и на главния секретар на МВР и се отчита
пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативно взаимодействие
на дирекцията с други държавни органи и неправителствени организации;
5. осъществява оперативното ръководство
и координира дейността на задграничните
представители на МВР;
6. осъществява взаимодействие с офицерите
за връзка на други държави;
7. осъществява сътрудничество и обмен на
информация с правоохранителните органи на
чужди държави и международни организации;
8. координира дейностите по участието на
служители на МВР в мисии на международни
организации.
(6) Командирът на Специализирания отряд
за борба с тероризма (СОБТ):
1. ръководи, организира и носи отговорност
за дейността на СОБТ;
2. изпълнява заповедите на министъра на
вътрешните работи, на заместник-министрите
и на главния секретар на МВР и се отчита
пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативно взаимодействие
със структурите на МВР и с други държавни
органи при изпълнение на дейностите си.
(7) Директорът на дирекция „Специална
куриерска служба“:
1. ръководи, организира и носи отговорност
за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на
вътрешните работи и на заместник-министрите
и се отчита пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява взаимодействие на дирекцията с други държавни органи и юридически
лица по предмета на дейност;
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5. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото
є осигуряване.
(8) В изпълнение на правомощията си директорите по ал. 1 – 5 и 7 и командирът на
СОБТ издават заповеди.“
§ 21. Наименованието на глава седма се
изменя така: „ДЕЙНОСТИ НА ГЛАВНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА НА МВР И
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ИМ“.
§ 22. В чл. 51 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Държавните служители в МВР могат да
участват в мисии извън територията на страната
или да изпълняват длъжност в институции или
в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна.
(7) Условията и редът за участие в мисии
по ал. 6 се определят със съвместна наредба на
министъра на вътрешните работи, министъра на
отбраната и министъра на външните работи.“
§ 23. В чл. 51а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пресичане“ се поставя
запетая и се добавя „разследване“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „пресичане“ се
поставя запетая и се добавя „разследване“.
§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пресичане“ се поставя
запетая и се добавя „разследване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на задачите по ал. 1
Главна дирекция „Криминална полиция“ извършва дейности по:
1. превенция, предотвратяване и пресичане
на престъпления;
2. разследване на престъпления;
3. разкриване на престъпления;
4. издирване на обвиняеми и подсъдими,
укрили се от наказателно преследване, осъдени,
отклонили се от изтърпяване на наказание,
безследно изчезнали, както и на други лица в
предвидените със закон случаи;
5. издирване на вещи:
а) предмет или средство за извършване на
престъпление;
б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
в) придобити от престъпна дейност;
г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;
6. идентифициране на лица;
7. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при
извършване на дейности по т. 1, 3 – 6;
8. методическо ръководство на дейността
по разследване на престъпления в главните и
областните дирекции.“
§ 25. В чл. 52а, ал. 2 се създава нова т. 5:
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„5. участие в разследването на престъпления;“.
§ 26. В чл. 52б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „охрана и контрол на
държавната граница“ се заменят с „граничен
контрол и охрана на държавната граница“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на задачата по ал. 1
Главна дирекция „Гранична полиция“ извършва
дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие
на незаконната миграция и трафика на хора;
2. гранични проверки на преминаващите
през границата лица и транспортни средства,
включително в зоните и обектите по ал. 3;
3. превенция, предотвратяване, пресичане и
разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, извършени
в зоните и обектите по ал. 3;
4. разследване на престъпления;
5. охрана на обществения ред в зоните на
граничните контролно-пропускателни пунктове
и контрол по безопасността на движението в
района на аерогарите;
6. приемане и предаване на нарушители
на режима на влизане и пребиваване от и на
други държави в съответствие със закон или
международен договор, по който Република
България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на
граничните знаци, обозначаване на граничната
линия на държавната граница, недопускане на
разрушаване, изместване или на други действия
по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация
на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
9. методическо ръководство и контрол за
осъществяване на дейностите по т. 1 – 8 с
изключение на дейността по разследване на
престъпления.“
3. В ал. 3 след думата „За“ се добавя „осъществяване на граничния контрол и“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на вътрешните работи
определя:
1. реда за осъществяване на граничните
проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;
2. способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница
на сухоземни, морски и речни участъци от
държавната граница.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За осъществяване на въздушно наблюдение на границите органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ използват въздухоплавателни средства.
(7) Регистрацията и осигуряването на авиационната безопасност и летателната годност
на въздухоплавателните средства по ал. 6 се
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осъществяват по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и
издадените въз основа на него актове.“
§ 27. Член 52в се отменя.
§ 28. Член 52г се изменя така:
„Чл. 52г. (1) Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ е национална специализирана структура на МВР за
осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и
по реда на този закон и на Закона за защита
при бедствия.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ извършва:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол;
3. превантивен контрол;
4. пожарогасителна дейност;
5. спасителна дейност;
6. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по пожарна
безопасност в обекти и/или експлоатация на
уреди и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност;
7. разрешителна и контролна дейност на
продукти за пожарогасене по отношение на
тяхната гасителна ефективност;
8. неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения и
операции по издирване и спасяване;
9. химическа, биологическа и радиационна
защита при инциденти и аварии, свързани с
опасни вещества и материали, и овладяване
на екологични инциденти;
10. ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението,
хуманитарната помощ, гражданско-военното
аварийно планиране;
12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи
на изпълнителната власт;
14. защитата на населението при обявяване на режим „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“ в
съответствие с разпоредбите на Женевските
конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани),
ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на
Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43
от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към
Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани
с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г.
(ДВ, бр. 62 от 1989 г.);
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15. взаимодействие с компетентните органи
по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно
положение;
16. информационно-аналитична дейност;
17. научно-приложна и експертна дейност;
18. ръководство и контрол за осъществяване
на
дейностите
по
т. 1 – 6, 8 – 16 на съответните териториални
звена „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(3) Обхватът и съдържанието на отделните
дейности по ал. 2 се уреждат с правилника за
прилагане на закона.
(4) Редът за осъществяване на дейностите
по ал. 2, т. 1, 2, 4 – 6 се определя с наредби
на министъра на вътрешните работи.
(5) Изискванията за гасителна ефективност
на продуктите за пожарогасене и редът за
осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7 се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(6) Редът за осъществяване на дейностите
по ал. 2, т. 8 и 9 се определя с инструкции на
министъра на вътрешните работи.
(7) За издаване на разрешение по ал. 2,
т. 7 се събира такса в размер, определен от
Министерския съвет.“
§ 29. Член 52д се отменя.
§ 30. В чл. 52е ал. 1 се изменя така:
„(1) Областните дирекции на МВР са териториални структури за оперативно-издирвателна,
охранителна дейност и дейност по разследване.“
§ 31. В глава седма, раздел І се създават
чл. 52м – 52о:
„Чл. 52м. (1) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура
на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на
структурите на министерството.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи при управлението на предоставените
на МВР недвижими имоти;
2. актува, води регистри и актови книги
за предоставените на МВР имоти – държавна
собственост, и контролира тяхното управление;
3. организира проектирането, изграждането и
използването на обекти, свързани с дейностите
на МВР, включително жилищен, почивен и
болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение,
техника и друго движимо имущество на МВР;
4. осъществява социално обслужване и други
обслужващи дейности на служителите;
5. организира и осъществява технически
контрол и специализиран технически надзор на
сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности и държавен ветеринарносанитарен контрол;
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6. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществени поръчки с бюджетни
средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и
строителство;
7. осъществява методическо ръководство и
контрол на съответните звена в структурите на
МВР по предмета на дейността си.
Чл. 52н. (1) Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ е специализирано
звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна
информация, за координиране и методическо
подпомагане на международното оперативно
взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица.
(2) Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ е на пряко подчинение на
главния секретар на МВР.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“:
1. организира, координира, контролира и
обменя международна и национална оперативна
информация за нуждите на правоохранителните
органи;
2. събира, обработва, анализира, съхранява
и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и
чуждестранни юридически и физически лица,
които имат законен интерес да я получат, за
лица, вещи, събития и дейности, свързани с
международната престъпна дейност;
3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица
и вещи – обект на международно издирване;
4. може да участва в предаване и приемане
на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни
договори, по които Република България е
страна, и в изпълнение на акт на орган на
съдебната власт;
5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция – Интерпол,
на Европол и на Шенгенската информационна
система (ШИС);
6. организира, координира и осъществява
обмен на информация и данни по глава тринадесета, раздел IIIа;
7. координира дейността на задграничните
представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации,
и взаимодейства с офицерите за връзка на
други държави.
Чл. 52о. (1) Специализирани звена на МВР
за осъществяване на специфична дейност са
Специализираният отряд за борба с тероризма
и дирекция „Специална куриерска служба“.
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(2) Дейностите на специализираните звена
по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 32. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органи на главните, областните, специализираните административни дирекции,
специализираната дирекция „Оперативни
технически операции“, дирекция „Вътрешна
сигурност“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Специализирания отряд
за борба с тероризма, дирекция „Специална
куриерска служба“, дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“,
дирекция „Международни проекти“, дирекция
„Национална система 112“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“
и на техните структури и звена, както и на
структурите по чл. 9, ал. 2 и 3 са държавните
служители.“
2. В ал. 2 след думите „Гранична полиция“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Вътрешна сигурност“ се поставя запетая
и се добавя „Специализирания отряд за борба
с тероризма и звената „Общинска полиция“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органи за пожарна безопасност и защита на населението са органите на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и органите на съответните є териториални звена.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Разследващи полицаи са органите по
ал. 2, назначени на длъжности за разследващи
полицаи.“
§ 33. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „разследващия полицай“
се заменят с „разследващите органи по чл. 52,
ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния
кодекс“.
2. В ал. 5 думата „заключението“ се заменя
с „писменото мнение“.
§ 34. В чл. 58 след думата „предотвратяват“ се поставя запетая и се добавя „пресичат,
разследват“.
§ 35. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 4:
„4. за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.“
§ 36. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:
„(2) Проверка на превозно средство и на
вещите, превозвани в него, може да бъде извършена, когато:
1. има данни за извършено престъпление
или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на
специфичен контрол.“
§ 37. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. (1) Полицейските органи могат да
изземват временно за срок до 30 дни вещ, за
която има сигнал за издирване в ШИС.
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(2) Лицето, в което се намира издирваната
по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде доброволно, за което се съставя протокол.
(3) При отказ на лицето да предаде вещта
по ал. 1, тя се изземва временно за срок до
30 дни, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, в което е открита
вещта, и от един свидетел. Копие от протокола
се предоставя на лицето.
(4) Отказът или невъзможността на лицето
да подпише протокола се удостоверява с подпис
на един свидетел.
(5) За срока на временното изземване
вещта се съхранява в съответната структура
на Министерството на вътрешните работи, от
която е иззета.
(6) След съставяне на протокола по ал. 3
той се представя незабавно, но не по-късно
от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в
окръжната прокуратура по местоизземване на
вещта. За изземването се уведомява държавата,
въвела сигнала за издирване в ШИС.
(7) Уведомяването на държавата, въвела
сигнала за издирване в ШИС, се извършва от
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.
(8) Ако в срока по ал. 3 не бъде получена
молба за правна помощ или друг акт на компетентен орган от държавата, въвела сигнала за
издирване на вещта в ШИС, вещта в петдневен
срок се връща на лицето, от което е иззета,
с разрешение на окръжната прокуратура по
местоизземване на вещта, освен ако:
1. тя е предмет или средство за извършване
на престъпление на територията на Република
България;
2. тя e доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването є може да затрудни
наказателно производство, образувано в Република България;
3. притежаването є е забранено по законите
на Република България.
(9) Когато собствеността върху вещта е придобита добросъвестно, тя се връща на лицето,
от което е иззета, с разрешение на окръжната
прокуратура по местонамирането є. За връщането на вещта незабавно се уведомява държавата,
въвела сигнала за издирването є в ШИС.
(10) В случаите по ал. 8, т. 1 – 3 вещта се
предава по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс за целите на наказателното производство.
(11) Изгубената вещ се предава на държавата,
въвела сигнала за издирването є в ШИС, освен
ако попада в категориите по ал. 8, т. 1 – 3 и
ал. 9.
(12) Изгубена вещ, която не бъде потърсена
от държавата, въвела сигнала за издирването є
в ШИС в срока по ал. 2, се смята за изоставена
в полза на държавата.“
§ 38. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и
доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, имат право да използват
физическа сила и помощни средства при опит
за нерегламентиран достъп до кореспонденцията
само ако защитата от нерегламентирания достъп
не може да бъде осъществена по друг начин.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „охрана на държавната
граница“ се заменят с „осъществяване на граничното наблюдение“.
2. В ал. 4 думите „При охрана на държавната
граница“ се заменят с „При осъществяване на
граничното наблюдение“.
§ 40. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За осигуряване на дейностите по охрана
на обекти от полицейски органи, извън определената обща численост на МВР в основната
структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по
договора, могат да се назначават служители
за срока на неговото действие.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За осигуряване на дейностите по охрана
на обекти със сигнално-охранителна техника от
полицейски органи извън определената обща
численост на МВР в основната структура по
чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, могат
да се назначават служители.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 41. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „утвърдената щатна численост на МВР“ се заменят с „определената
обща численост на МВР“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За осигуряване на дейностите по ал. 1
в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е
страна по договора, се назначават служители
за срока на неговото действие.“
§ 42. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „органи
за“ се добавя „граничен контрол и“.
2. В т. 2 думите „осъществяват паспортновизов контрол и извършват проверки на стоките“
се заменят с „извършват гранични проверки на
лицата, предметите в тяхно владение“.
3. В т. 3 след думите „правилата за“ се добавя „мирно преминаване“.
4. В т. 4 думите „граничния режим“ се заменят с „режима на движение през границите“.
5. В т. 5 след думата „преследват“ се добавя
„и задържат“.
6. Създава се нова т. 6:
„6. извършват самостоятелно проверки в граничната зона на лица и превозни средства, както
и на вещите и на стоките, които се пренасят
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или превозват от тях, включително и на тези,
подлежащи на митнически надзор и контрол,
като при констатирано митническо нарушение
уведомяват незабавно митническите власти;“.
7. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно
т. 7, 8, 9 и 10.
8. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „граничния режим“ се заменят с „режима
на движение през границите“.
§ 43. Член 91а се изменя така:
„Чл. 91а. (1) При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни
аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или
произшествието, до изкуствени и естествени
водоизточници органите за пожарна безопасност
и защита на населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени
и други сгради и помещения на физически и
юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях,
да разглобяват конструкции, да отстраняват,
унищожават или повреждат имущество или
насаждения, когато нямат друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни,
транспортни, съобщителни и други технически
средства – собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица и граждани
за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение в района,
където се извършват пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийно-възстановителни работи до пристигането на
съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници
и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за
гасене на пожари и при извънредни ситуации.
(2) При бедствия, пожари и извънредни
ситуации органите на държавната власт, на
местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите са длъжни при поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и
защита на населението собствени спасителни,
пожарогасителни, превозни, съобщителни и
други технически средства. За използването
на тези средства на собствениците се заплаща
обезщетение по ред, определен от министъра
на вътрешните работи.“
§ 44. В чл. 91б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „пожарна
безопасност и защита на населението“;
б) точка 8 се отменя;
в) точка 13 се изменя така:
„13. издават разрешения на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност
в обекти и/или експлоатация на уреди и съо-
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ръжения, свързани с пожарната безопасност,
и контролират спазването на условията на
издадените разрешения;“
г) създават се т. 15 и 16:
„15. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване
на пожарната безопасност при организиране
на мероприятия и извършване на дейности, с
които временно се променя нивото на пожарната опасност;
16. извършват проверки за наличието на
разрешение на продуктите за пожарогасене
по отношение на гасителната им ефективност
и контролират спазването на издаденото разрешение.“
2. В ал. 3 числото „8“ се заличава.
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Държавният противопожарен контрол
включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране,
строителство, реконструкция, модернизация и
експлоатация на обектите в урбанизираните,
земеделските, горските, защитените територии
и нарушените територии за възстановяване,
сградите и технологичните съоръжения и инсталации;
2. контрол на продуктите за пожарогасене
по отношение на тяхната гасителна ефективност, наличието на разрешение и спазването
на условията на издаването му;
3. контрол за съответствието на влаганите в
строежите продукти с нормативните изисквания
за пожарна безопасност;
4. контрол за спазване условията на издадените разрешения на търговците по чл. 91е и
на осъществяваните от тях дейности;
5. участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
6. издаване на сертификати и извършване
на сертификационни проверки за съответствие
на обектите с изискванията за пожарна без
опасност;
7. съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация.
(6) За определяне на правилата и нормите за
пожарна безопасност по ал. 5, т. 1 министърът
на вътрешните работи съвместно с министъра
на регионалното развитие и благоустройството
издават наредби.
(7) За определяне на правилата и нормите за
пожарна безопасност при други дейности, които
създават опасност за възникване на пожари и
застрашават живота и здравето на гражданите,
министърът на вътрешните работи съвместно
със съответния министър издават наредби.“
§ 45. Член 91в се изменя така:
„Чл. 91в. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението не извършват:
1. пожарогасителна и спасителна дейност и
дейности по защита при бедствия в обекти на
подземната минна промишленост;
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2. държавен противопожарен контрол в
обекти на подземната минна промишленост, на
Министерството на отбраната и на транспортните средства с изключение на земеделската
техника;
3. дейности по защита при бедствия извън
вътрешните морски води.“
§ 46. В чл. 91д ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За осигуряване на дейностите по чл. 52г,
ал. 2 в обекти може да се сключват договори
между МВР и заинтересованите лица.
(2) За осигуряване на пожарната безопасност
и защита на населението при мероприятия или
дейности с краткосрочен характер може да се
сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(3) За осигуряване на дейностите по ал. 1
извън определената обща численост на МВР
в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е
страна по договора, се назначават служители
за срока на неговото действие.“
§ 47. Член 91е се изменя така:
„Чл. 91е. (1) Министърът на вътрешните
работи или оправомощени от него длъжностни
лица издават и отнемат разрешения на търговци
за извършване на дейности по осигуряване на
пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на пожарната
безопасност в обекта;
2. пожарогасителна дейност;
3. спасителна дейност;
4. експлоатация на противопожарни уреди
и съоръжения.
(3) За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности по
ал. 2 търговецът представя:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър, издадено не по-късно от
6 месеца преди датата на подаване на искането;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в
командитно или събирателно дружество нямат
задължения;
3. документ за внесена държавна такса.
(4) За осъществяване на дейностите по ал. 2
търговецът и/или наетите от него лица трябва:
1. да притежават необходимата професионална квалификация;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
3. да са клинично здрави и да не страдат от
психическо заболяване.
(5) Разрешение за извършване на дейностите
по ал. 2 не се издава, а издаденото разрешение
се отнема в случаите, когато търговецът:
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1. има парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният
орган е допуснал разсрочване или отсрочване
на задълженията;
2. е обявен в несъстоятелност;
3. осъществява дейности извън обхвата на
полученото разрешение;
4. е назначил допълнително лица, неотговарящи на изискванията на ал. 4;
5. не поддържа необходимия минимум от
технически средства или наети лица за осъществяване на пожарогасителна и/или спасителна
дейност;
6. в едномесечен срок от получаване на
писмено разпореждане не отстрани констатираните несъответствия;
7. в тримесечен срок от получаване на разрешението не осигури необходимия минимум от
технически средства или лица за осъществяване
на дейността си.
(6) Редът за издаване и отнемане на разрешения по ал. 1, необходимата професионална
квалификация, организацията на дейността и
необходимият минимум от технически средства
и лица за осъществяване на дейностите по ал. 2
и контролът върху тях се определят с наредба
на министъра на вътрешните работи.
(7) При провеждане на съвместна пожарогасителна и/или спасителна дейност търговците
спазват реда за осъществяване на тези дейности
от органите за пожарна безопасност и защита
на населението и установените за тях правила
за безопасност и здраве при работа.
(8) За издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по ал. 2 се събира такса
в размер, определен от Министерския съвет.“
§ 48. Член 91ж се отменя.
§ 49. Член 91з се изменя така:
„Чл. 91з. (1) При условия и по ред, определени в Закона за защита при бедствия, се
създават доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и за отстраняване на
последиците от тях.
(2) Участниците в доброволните формирования имат правата по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6.“
§ 50. Член 91и се отменя.
§ 51. Член 91к се изменя така:
„Чл. 91к. При упражняване на превантивен
контрол органите за пожарна безопасност и
защита на населението:
1. извършват проверки на обекти, работещи
с рискови вещества и материали;
2. извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;
3. извършват проверки в жилищата на
гражданите през деня в присъствието на
обитателите им при получаване на писмен
сигнал за наличие на рискови вещества или
материали, а при отсъствието или отказа
им – след разрешение на съдия от съответния
първоинстанционен съд;
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4. извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при наводнения;
5. дават задължителни предписания;
6. съставят констативни актове за нарушения по Закона за защита при бедствия и по
Закона за водите;
7. при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;
8. изискват от държавни и местни органи,
организации, юридически лица и граждани
документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и защита на
населението.“
§ 52. Член 91л се отменя.
§ 53. В чл. 131 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение
и образование;
5. развива редакционно-издателска, спортна,
културна дейност и други в съответствие със
спецификата на дейността си.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 54. В чл. 132, ал. 2 думите „устройствени
правилници“ се заменят с „устройствен правилник“, а думата „утвърдени“ – с „утвърден“.
§ 55. В чл. 133 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Извън случаите по ал. 1 в Академията
на МВР могат да се обучават и други български
и чуждестранни граждани за придобиване на
степени на висшето образование.“
§ 56. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. издирване на вещи:
а) предмет или средство за извършване на
престъпление;
б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
в) придобити от престъпна дейност;
г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;“.
2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 57. В чл. 140, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. извършване на справки по информационните фондове за лица и вещи;“.
§ 58. В чл. 153 се създава ал. 3:
„(3) Информационната дейност се основава
и на данни, въведени в ШИС от държавите – членки на Шенгенското пространство.“
§ 59. В чл. 155 се създава т. 10:
„10. взаимодействие и обмен на информация
с компетентните структури на Европейския
съюз и държавите – членки на Европейския
съюз и на Шенгенското пространство.“
§ 60. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Всяко лице има право да иска достъп
до негови лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР или ШИС,
събирани без негово знание.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Органите на МВР отказват изцяло или
частично предоставянето на данни, когато:
1. от това би възникнала опасност:
а) за националната сигурност или обществения ред;
б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства за
нейното събиране;
2. предоставянето на тези данни на лицето
би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на МВР;
3. информацията е въведена в ШИС от друга
държава, която не е позволила предоставянето є.“
§ 61. Член 161б се изменя така:
„Чл. 161б. Прилагането на този раздел не
създава задължение за събиране и съхранение
на информация или данни единствено с цел
да се предоставят на компетентните органи на
други държави членки.“
§ 62. В глава тринадесета се създава раздел
IIIб с чл. 161н – 161с:
„Раздел IIIб
Национална Шенгенска информационна система
Чл. 161н. (1) В МВР се създава, поддържа и експлоатира Националната Шенгенска
информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС
(ЦШИС).
(2) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на информация по
линия на ШИС между държавите, прилагащи
Шенгенското законодателство за защита на
националната сигурност и обществения ред,
управление на контрола по външните граници
на Шенгенското пространство и подпомагане
на полицейското и съдебното сътрудничество.
(3) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни, включващ пълно копие на базата данни на ЦШИС
(„национално копие“).
Чл. 161о. Компетентните органи на МВР
правят справки, въвеждат, актуализират и
заличават сигнали в ШИС за издирвани или
контролирани лица и вещи и за граждани на
трети страни с отказ за влизане на територията
на Шенгенското пространство:
1. по собствена инициатива;
2. по искане на друг орган в съответствие
с неговата компетентност и право на достъп.
Чл. 161п. Компетентните органи на МВР
самостоятелно или съвместно с други органи осъществяват съвкупност от действия в изпълнение
на мерките към сигналите, въведени в ШИС.
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Чл. 161р. (1) Обработването на информация
и лични данни в НШИС се осъществява по
реда на тази глава и на Закона за защита на
личните данни.
(2) Организацията и функционирането на
НШИС, правото на достъп на други органи
до ШИС, както и информационното им взаимодействие с МВР се определят с акт на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 161с. Контролът по защитата на правата
на физическите лица при обработването на
личните им данни и при осъществяването на
достъп до тези данни, както и вътрешноведомственият контрол на информационната дейност
се осъществяват по реда на чл. 165 и 166.“
§ 63. Глава тринадесета „а“ „ПОЖАРОБЕЗОПАСНА, ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ с чл. 167а – 167е се отменя.
§ 64. В чл. 169 ал. 4 се отменя.
§ 65. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „щатна“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на вътрешните работи
утвърждава щатовете в МВР.“
3. В ал. 3 след думата „степен“ запетаята и
думата „квалификация“ се заличават.
§ 66. В чл. 177, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. са еднолични търговци, неограничено
отговорни съдружници в търговски дружества,
управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски
посредници, ликвидатори или синдици, членове
на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;“.
2. В т. 4 след думата „научна“ съюзът „или“
се заменя със запетая и накрая се добавя „или
упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи“.
§ 67. В чл. 186 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорите на главните дирекции,
на областните дирекции, на специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“,
на дирекция „Вътрешна сигурност“, на дирекция
„Миграция“, на дирекция „Български документи
за самоличност“, на дирекция „Международни
проекти“, на дирекция „Национална система
112“, на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, на дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“,
на дирекция „Специална куриерска служба“, на
специализираните административни дирекции,
на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти,
ректорът на Академията на МВР и командирът
на Специализирания отряд за борба с тероризма
назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите
по чл. 185, т. 2.“
§ 68. В чл. 189, ал. 4 буквата „Б“ и запетаята
след нея се заличават.
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§ 69. В чл. 191 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. участие в мисии извън територията на
страната или при назначаване, при приключване
на участието и при освобождаване на длъжност
в институции или структури на Европейския
съюз или в международни организации въз
основа на договори, по които Република България е страна;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Назначаването по ал. 1 се извършва
при спазване на следните условия:
1. служителят да отговаря на изискванията
за заемане на новата длъжност;
2. новата длъжност да е в същото населено
място и по възможност в същата структура,
а при липса на такава длъжност – и в друго
населено място или структура на МВР.“
3. В ал. 5 думите „равна по степен“ се заличават.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Редът за предлагане на длъжности в
случаите по ал. 1, т. 1 се определя с правилника
за прилагане на закона.“
§70. В глава петнадесета, раздел І���������
V��������
се създава чл. 192б:
„Чл. 192б. (1) Държавните служители могат
да кандидатстват за заемане на длъжности по
срочен договор в институции или структури на
Европейския съюз или в международни организации в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред въз основа
на договори, по които Република България
е страна, за което уведомяват министъра на
вътрешните работи.
(2) Държавните служители могат да кандидатстват отново за заемане на длъжности по
ал. 1, ако са изминали не по-малко от 5 години от прекратяването на предходния договор
и през този период са изпълнявали държавна
служба на територията на страната.“
§ 71. В чл. 193, ал. 3 след думите „институти
на МВР“ се добавя „обучаващи звена на МВР“.
§ 72. В чл. 194, ал. 1 след думата „обучение“
се добавя „за нуждите на МВР“.
§ 73. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. (1) На държавните служители се
изплащат допълнителни възнаграждения и за:
1. изпълнение на специфични служебни
дейности;
2. резултати в служебната дейност;
3. извънреден труд;
4. научна степен;
5. специфични условия на труд.
(2) Размерът на допълнителните възнаграждения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, условията и редът
за тяхното изплащане се определят с акт на
министъра на вътрешните работи.
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(3) Условията и редът за формиране на
допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2
се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(4) Служителите на МВР, работещи в
Медицинския институт на МВР, получават и
възнаграждение за работа по клинични пътеки
съгласно Националния рамков договор.
(5) Извън допълнителните възнаграждения
по ал. 1 на държавните служители се изплащат
и други възнаграждения в случаи, определени
със закон или с акт на Министерския съвет за
държавните служители от МВР.“
§ 74. В чл. 212 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. неплатен отпуск – за времето на заемане
на длъжност по срочен договор в институции
или структури на Европейския съюз или в
международни организации;“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Редът за ползване на отпуск по ал. 1
от служителите на МВР се определя с акт на
министъра на вътрешните работи.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 75. В чл. 213, ал. 2 думите „Бременните
държавни служителки в МВР“ се заменят с
„Държавните служителки в МВР, които са бременни или майки с деца до 6-годишна възраст“.
§ 76. В чл. 215, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. почетен медал на МВР;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след
думите „отличие на МВР“ се добавя „За доблест и заслуга“.
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 77. В чл. 217 ал. 5 и 6 се отменят.
§ 78. Член 218 се отменя.
§ 79. В чл. 219 ал. 1 се изменя така:
„(1) Главният разследващ полицай осъществява координация и методическо ръководство
на дейността по разследване, като следи за
законосъобразното провеждане, изпълнение на
писмените указания на прокурора и спазване
на сроковете за разследване.“
§ 80. В чл. 221 думите „разследващия полицай“ се заменят с „разследващите органи по
чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс“, а думата „му“ се заменя с „им“.
§ 81. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Дисциплинарното наказание се
налага не по-късно от два месеца от откриване
на нарушението и не по-късно от една година
от извършването му.
(2) За извършено тежко нарушение на
служебната дисциплина дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца
от откриване на нарушението и не по-късно
от две години от извършването му.
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(3) Сроковете по ал. 1 и 2 не текат, когато
държавният служител е в законоустановен отпуск или му е наложена мярка за неотклонение
задържане под стража или домашен арест.
(4) Когато дисциплинарното нарушение е и
престъпление или административно нарушение,
сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат от
влизането в сила на присъдата или наказателното постановление.“
§ 82. В чл. 228 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. главният секретар на МВР – за наказанията по чл. 226, ал. 1, т. 1 – 3;“.
2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно
т. 3, 4 и 5.
§ 83. В чл. 230 ал. 5 се отменя.
§ 84. В чл. 245 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 се създава буква „з“:
„з) назначаване или преминаване на държавната служба въз основа на неистински или
преправен документ, или документ с невярно
съдържание, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание „уволнение“;
б) в т. 10 след думите „чл. 76, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 77, ал. 1“;
в) в т. 13 след думата „осигуряване – “ се
добавя „по искане на служителя или“;
г) създава се т. 15:
„15. когато служебното правоотношение е
възникнало, след като назначеният държавен
служител е упражнил правото си на пенсия – по
инициатива на органа по назначаване.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 15 органът по
назначаване може да получи информация
служебно за упражненото право на пенсия от
държавния служител от Националния осигурителен институт, който я предоставя безвъзмездно
в 14-дневен срок от получаване на искането.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „незаета“ се заменя с „друга“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
6. Създава се ал. 8:
„(8) Служебното правоотношение не може
да бъде прекратено в случаите по ал. 1, т. 2,
4, 13, 14 и 15 при образувано дисциплинарно
производство по чл. 230, ал. 1.“
§ 85. В чл. 247, ал. 1 думите „чл. 245, ал. 1,
т. 5, 7 и 13“ се заменят с „чл. 245, ал. 1, т. 5,
7, 13 и 15“.
§ 86. Член 248 се изменя така:
„Чл. 248. Служебното правоотношение на
държавните служители в МВР не може да
бъде прекратено през време на отпуск, освен
в случаите по чл. 245, ал. 1, т. 1, 3, т. 7, буква
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„а“ и т. 8, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер.“
§ 87. В глава деветнадесета се създава
чл. 256а:
„Чл. 256а. При прекратяване на служебното
правоотношение по искане на държавния служител или при негово виновно поведение, когато
не е възстановил разходите по чл. 198, ал. 2 и
3, неиздължената сума се удържа от обезщетението и другите вземания, които има право
да получи, а ако дължимата сума не може да
се събере по този начин, вземането се събира
по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
§ 88. В чл. 261, ал. 4, т. 3 думите „национални
служби“ се заменят с „основни структури на
МВР – юридически лица“.
§ 89. В чл. 264 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Плащанията по договори, сключени по
реда на ал. 1, се извършват от разпоредителя
с бюджетни кредити, провел процедурата за
възлагане на обществената поръчка.“
§ 90. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 16:
„16. „Специфичен контрол“ е извършване
на обиск на лице или претърсване на превозно
средство и превозвани вещи, за които е подаден сигнал в ШИС, с оглед предотвратяване
на престъпления и заплахи за националната
сигурност.“
§ 91. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 92. (1) Създадената с този закон Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ е правоприемник на активите,
пасивите, правата и задълженията на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“,
на Главна дирекция „Гражданска защита“ и
на областните дирекции на МВР за звената
„Пожарна безопасност и спасяване“.
(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на
държавните служители и лицата, работещи по
трудово правоотношение, в Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“, в Главна
дирекция „Гражданска защита“ и в звената „Пожарна безопасност и спасяване“ в областните
дирекции на МВР, се преобразуват съответно
в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и лица, работещи по трудово
правоотношение, в Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
(3) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и спасяване“ и Главна дирекция
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„Гражданска защита“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
(4) Процесуалното представителство по висящи спорове на съответната областна дирекция
на МВР относно звената „Пожарна безопасност
и спасяване“ при нея се осъществява от директора на областната дирекция на МВР.
§ 93. Разрешенията по чл. 91е, издадени
до влизането в сила на този закон, запазват
действието си до изтичането на срока им.
§ 94. (1) Главна дирекция „Криминална полиция“ е правоприемник на активите, пасивите,
правата и задълженията на Главна дирекция
„Досъдебно производство“.
(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения
на държавните служители и лицата, работещи
по трудово правоотношение в Главна дирекция
„Досъдебно производство“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения
на държавни служители и лица, работещи по
трудово правоотношение в Министерството на
вътрешните работи.
(3) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Досъдебно
производство“ се осъществява от директора на
Главна дирекция „Криминална полиция.“
§ 95. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията
на МВР, встъпили в служебни правоотношения
с Държавна агенция „Национална сигурност“,
не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение по чл. 198.
§ 96. Издадените подзаконови нормативни
актове преди влизането в сила на този закон
се прилагат до издаването на съответните нови,
доколкото не му противоречат.
§ 97. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и
бр. 16 от 2010 г.) в допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 2 думите „Главна дирекция
„Досъдебно производство“, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
2. Параграф 2а се изменя така:
„§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този
закон главният секретар на МВР, служителите
и кандидатите за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“, на дирекция „Миграция“, на
дирекция „Български документи за самоличност“, на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“, на Специализирания отряд за
борба с тероризма, на дирекция „Специална
куриерска служба“, на дирекция „Международни
проекти“, на дирекция „Национална система

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

112“, на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, на Академията
на Министерството на вътрешните работи, на
институтите на Министерството на вътрешните
работи, на курсантите, служителите на звената
по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, членовете на политическия
кабинет на министъра на вътрешните работи
и експертните и техническите сътрудници към
него се смятат за служители на Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“.“
3. Параграф 2б се изменя така:
„§ 2б. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този
закон служителите и кандидатите за служители
на специализираните административни дирекции на МВР се смятат за служители на Главна
дирекция „Криминална полиция“.“
§ 98. В Закона за защита при бедствия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от
2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93
от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 1 думите „главните дирекции
на МВР – „Гражданска защита“ и „Пожарна
безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР“.
2. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Доброволец е лице, което участва в
доброволно формирование за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях.“
3. В чл. 41 думата „Доброволни“ се заменя
с „Доброволните“, а думите „за защита при
бедствия“ се заличават.
4. В чл. 42, ал. 1, т. 5 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
5. В чл. 43 ал. 1 се изменя така:
„(1) За времето на обучение или изпълнение
на задачи по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение
на граждански и обществени задължения, който
му се признава за служебен или трудов стаж.“
6. В чл. 45 след думата „бедствия“ се добавя
„пожар или извънредна ситуация“ и се поставя
запетая.
7. В чл. 46 думите „за защита при бедствия“
се заменят с „по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари, извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях“.
8. В чл. 47, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„Гражданска защита“ се заменят с „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
9. В останалите текстове на закона думите
„Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
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§ 99. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82
от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 2,
т. 5 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
§ 100. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52
от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 41 от
2010 г.) навсякъде думите „Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
§ 101. В Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника (обн.,
ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г.,
бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 102 от
2006 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 93
от 2009 г.) в чл. 9, ал. 14 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
§ 102. В Закона за задължителните запаси от
нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.;
изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69
и 102 от 2008 г. и бр. 12, 32, 82 и 93 от 2009 г.)
в чл. 21, ал. 1, т. 3 думите „Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
§ 103. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от
2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54
от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69,
70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94
и 103 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.) в чл. 25,
ал. 6 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
§ 104. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от
2008 г. и бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.) в § 1, т. 5 от
допълнителните разпоредби думите „Досъдебно
производство“ се заличават, а думите „Пожарна
безопасност и спасяване“ и „Гражданска защита“
се заменят с „Пожарна безопасност и защита
на населението“.
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§ 105. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и
108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г. и бр. 61
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Наблюдението на морската държавна
граница се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.“
2. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Наблюдението на речната държавна
граница се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.“
3. В чл. 101:
а) в ал. 1 думите „извършва граничен паспортен“ се заменят с „извършват гранични
проверки“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Организацията по осъществяването на
проверките и контрола по ал. 1 се определя
с наредба, приета от Министерския съвет по
предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано със съответните министри, осъществяващи проверките и контрола по ал. 1.“
4. В чл. 103, ал. 4 след думите „извършване
на“ се добавя „проверките и“.
5. В чл. 114, ал. 1, т. 10 думите „гражданска
защита“ се заменят с „пожарна безопасност и
защита на населението“.
6. В допълнителните разпоредби в § 2, т. 2
след думите „използван за“ се добавя „граничен
контрол и“.
§ 106. В Закона за съхранение и търговия
със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55 и 82 от 2006 г. и
бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11а, ал. 2, т. 8 думите „звена „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят
със „звена „Пожарна безопасност и защита
на населението“.
2. В чл. 11б, т. 5 думите „звена „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят със
„звена „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
§ 107. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия
(oбн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105
от 2005 г.; бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 32 от
2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) в чл. 49, ал. 1, т. 3
думите „органите за пожарна безопасност и
спасяване“ се заменят с „органите за пожарна
безопасност и защита на населението“.
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§ 108. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 82 и
86 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 41 и 82 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 21,
ал. 5 думите „органите по пожарна безопасност
и спасяване“ се заменят с „органите за пожарна
безопасност и защита на населението“.
§ 109. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г. и
бр. 16 от 2010 г.) в чл. 44, ал. 2 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.
§ 110. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42
и 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 73, ал. 2 думите „компетентния
държавен орган по гражданска защита или
компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заменят с „компетентните органи по пожарна безопасност и
защита на населението на Министерството на
вътрешните работи и компетентните органи
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
2. В чл. 118, ал. 1 думите „органи по гражданска защита и по защита на населението от
бедствия, аварии и катастрофи“ се заменят с
„органи по пожарна безопасност и защита на
населението“.
3. В чл. 120, ал. 1 думите „орган по гражданска защита и по защита на населението от
бедствия, аварии и катастрофи“ се заменят с
„орган по пожарна безопасност и защита на
населението“.
4. В чл. 123 думите „орган по гражданска
защита“ се заменят с „орган по пожарна безопасност и защита на населението“.
§ 111. В Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г.,
бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и
108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 12 и 58 от
2010 г.) в чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „службите
за гражданска защита, противопожарна охрана
и спешна медицинска помощ“ се заменят със
„спешна медицинска помощ и структурите за
пожарна безопасност и защита на населението“.
§ 112. В Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 28, ал. 1 след думите „не по предназначение“ се добавя „автоматичното му
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избиране от електронни устройства и пускане
на предварително записани съобщения“ и се
поставя запетая.
2. В чл. 30, ал. 1 думите „служители от дирекция „Национална система 112“ се заменят
със „служители на Министерството на вътрешните работи“.
3. В чл. 32, ал. 2 думите „или от оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят
с „или от директор на областна дирекция на
Министерството на вътрешните работи или от
оправомощени от тях длъжностни лица“.
4. В чл. 38 се създава ал. 3:
„(3) Който пуска предварително записано
съобщение чрез електронно устройство, което
автоматично избира телефонен номер 112, се
наказва с глоба 1000 лв., ако не подлежи на
по-тежко наказание.“
§ 113. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.;
изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от
1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г.,
бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 80
от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
2. В чл. 10, ал. 3, т. 4 думите „поделение на
Народната милиция“ се заменят с „районно
управление на МВР“.
3. В чл. 14, ал. 2 думите „Служителите от
Народната милиция“ се заменят със „Служителите на МВР“.
4. В чл. 44, ал. 1 думите „служители на Народната милиция“ се заменят със „служители
на МВР“.
§ 114. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от
2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21,
38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39,
76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34,
56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.;
изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41,
52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16,
19, 43, 49, 58 и 59 от 2010 г.) в чл. 69, ал. 5
думите „Главна дирекция „Гражданска защита“
се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и думите
„чл. 52д, ал. 2, т. 1, букви „в“, „г“, „д“ и „е“ се
заменят с „чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9“.
§ 115. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 73 от 2010 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата „правосъдието“ се поставя запетая и се добавя „Националната разузнавателна служба (НРС) и
Националната служба за охрана (НСО)“.
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2. В чл. 78, ал. 1 след думите „въоръжените
сили“ се поставя запетая и се добавя „НРС
и НСО“.
§ 116. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г. и бр. 32 от 2010 г.) в чл. 27
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изтекъл и“ се добавя
„преди изтичане на срока по чл. 31, ал. 3“.
2. В ал. 2 думата „изпраща“ се заменя с
„предоставя на структурата по чл. 20, ал. 1“.
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 – 23, § 25, § 27 – 30, § 32 – 34, §
40, § 41, § 43 – 55, § 63 – 89 и § 91 – 114, които
влизат в сила от 1 януари 2011 г.
§ 118. Разпоредбите относно въвеждане,
актуализиране, заличаване и осъществяване на
действия в изпълнение на сигналите за граждани на трети страни с отказ за влизане на
територията на Шенгенското пространство се
прилагат след влизането в сила на Решението
на Съвета на Европейския съюз за пълното
прилагане на разпоредбите на Шенгенското
законодателство в Република България.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8749

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 4 във връзка чл. 18, ал. 2, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Избира Иван Тодоров Иванов за член на
Комисията по околната среда и водите.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8701

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии и
съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 4 във връзка чл. 18, ал. 2, т. 12 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Александър Стойчев Стойков за член
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

8702

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 4 във връзка чл. 18, ал. 2, т. 17 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Александър Стойчев Стойков като член на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Станислав Стоянов Иванов и
Пламен Георгиев Цеков за членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8703

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Аврамов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за основен
член и ръководител на постоянната делегация
на Народното събраине в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8704
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ВЕСТНИК

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
културата за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Иванов Аврамов
от парламентарната група на ПП ГЕРБ като
член и заместник-ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
2. Избира Костадин Василев Язов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за член и
заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8705

РЕШЕНИЕ
за приемане на Бяла книга за отбраната
и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността
на въоръжените сили
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
1. Приема Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като
програма за развитие на въоръжените сили.
2. Определя общата численост на въоръжените сили на Република България не по-малко
от 37 000 души, която следва да бъде достигната
до 31 декември 2014 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8706
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Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер 2 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на културата за
2010 г. за текущи разходи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата да извърши
налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8787

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.
за откриване на институти в структурата на
Университета по библиотекознание и информационни технологии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Открива Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото
наследство.
Чл. 2. Открива Институт за научни изследвания и обучение на докторанти.

С Т Р.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона
за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8788

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за стандарти за
качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за стандарти за качество на околната среда
за приоритетни вещества и някои други замърсители
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се установяват
стандартите за качество на околната среда
(СКОС) за приоритетни вещества и някои
други замърсители с оглед постигане на добро
химично състояние на повърхностните води в
съответствие с разпоредбите и целите на глава
десета, раздел ІІІ от Закона за водите (ЗВ).
(2) Стандартите за качество на околната
среда по ал. 1 са определени за веществата от
списъка по приложение № 1.
Раздел ІІ
Стандарти за качество на околната среда
Чл. 2. (1) В съответствие с чл. 1 от наредбата и глава десета, раздел ІІІ от ЗВ се
прилагат СКОС по приложение № 2, част А за
повърхностните водни тела и в съответствие
с изискванията на приложение № 2, част Б.
(2) Като допълнение към СКОС по ал. 1
се прилагат: за живака и неговите съединения
СКОС 20 μg/kg, за хексахлоробензена СКОС 10
μg/kg и за хексахлоробутадиен СКОС 55 μg/kg.
(3) Стандартите за качество на околната
среда по ал. 2 са за тъканите (мокро тегло),
като се подбира най-подходящият индикатор от
рибите, мекотелите, ракообразните и от друга
флора и фауна.

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

(4) Басейновите дирекции по чл. 153, т. 1
от ЗВ определят в програмите за мониторинг
по глава десета, раздел VІІІ от ЗВ честота на
мониторинга на веществата по ал. 2.
(5) Мониторингът по ал. 4 се извършва от
басейновите дирекции по чл. 153, т. 1 ЗВ наймалко веднъж годишно, освен ако с технически
знания и с експертната оценка не се мотивира
друг интервал.
Чл. 3. (1) Басейновите дирекции подготвят
дългосрочен анализ на тенденциите на концентрациите на онези приоритетни вещества по приложение № 2, част А, които са склонни към натрупване в седиментите и/или във флората и фауната, и по-специално на веществата, обозначени с
№ 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и
30, въз основа на провеждания мониторинг на
водите, съгласно глава десета, раздел VІІІ на ЗВ.
(2) Басейновите дирекции вземат мерки, за
да се гарантира, че такива концентрации не се
повишават в значителна степен в седиментите
и/или в съответната флора и фауна, при условията на глава десета, раздел ІІІ от ЗВ.
(3) Басейновите дирекции определят честота
на мониторинга в седиментите и/или флората и
фауната, осигуряваща събирането на достатъчно
данни за изготвянето на надежден дългосрочен
анализ на тенденциите. Мониторингът се осъществява веднъж на всеки три години, освен
ако басейновите дирекции не мотивират, че
е необходим друг интервал на базата на найдобрите технически и/или експертни знания.
(4) В случай че са избрани различни интервали от посочените в ал. 3, съответната
басейнова дирекция посочва в програмата за
мониторинг по глава десета, раздел ІІІ от ЗВ
мотивите за избраната честота и съответните
документи, послужили за избора.
Раздел ІІІ
Зони на смесване
Чл. 4. (1) Басейновите дирекции могат да
определят зони за смесване, прилежащи към
точките на заустване.
(2) Концентрациите на едно или повече
вещества по приложение № 2, част А могат
да превишават съответните СКОС в зоните за
смесване по ал. 1, ако не засягат съответствието
на останалата част от повърхностното водно
тяло с тези стандарти.
(3) В случай че съответната басейнова дирекция определи зони за смесване, в плана за
управление на речния басейн по чл. 149 ЗВ
задължително се включва описание на:
1. подходите и методологиите, приложени
за определянето на зоните за смесване, и
2. мерките за намаляване обхвата на зоните
за смесване, които включват:
а) преустановяване на замърсяването от
приоритетни и приоритетно опасни вещества;
б) прогресивно намаляване на замърсяването
от други вещества;
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в) контрол на точковите източници на замърсяване чрез разрешителен режим и регулиране в съответствие с изискванията на глава
осма от ЗВ;
г) периодичен преглед и, при необходимост,
изменение, прекратяване и/или отнемане на
разрешителните.
Чл. 5. (1) Зоните за смесване по чл. 4, ал. 1
се определят от съответната басейнова дирекция при спазване на следните задължителни
изисквания:
1. обхватът на всяка такава зона е ограничен в непосредствена близост до точката на
заустване;
2. обхватът на всяка такава зона зависи
от концентрациите на замърсители в точката
на заустване и от условията за индивидуални
емисионни ограничения, посочени в разрешителните за заустване по ЗВ или в комплексните разрешителни по Закона за опазване
на околната среда (ЗООС), както и от всяко
друго приложимо общностно законодателство
в съответствие с прилагането на най-добрите
налични техники и комбиниран подход при
преразглеждане на разрешителните;
3. да не се засяга съответствието със СКОС,
определени по чл. 1, на останалата част от
водното тяло;
4. в плана за управление на речния басейн да
бъдат включени мерките за намаляване обхвата
на определените зони за смесване.
(2) Идентифицирането на зоните за смесване
се извършва съгласно техническите насоки, приети с решение на Европейската комисия (ЕК).
Раздел ІV
Инвентаризация на емисиите, заустванията
и загубите
Чл. 6. (1) Басейновите дирекции съвместно
с Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) и съответната регионална инспекция
по околната среда и водите изготвят инвентаризация, включително карти, ако са на
разположение, на емисиите, заустванията и
загубите на всички приоритетни вещества и
замърсители по приложение № 2, част А за
всеки район на речен басейн или участък от
речен басейн, намиращ се в рамките на тяхната
територия, включително, ако е необходимо,
техните концентрации в седиментите и във
флората и фауната.
(2) Инвентаризацията по ал. 1 се изготвя въз
основа на информацията, събрана в съответствие
с изискванията на глава десета, раздели ІV и
VІІІ от ЗВ и с Регламент (ЕО) № 166/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на европейски регистър
за изпускането и преноса на замърсители и за
изменение на Директива 91/689/ЕИО и 96/61/
ЕО на Съвета (OB, бр. L 33/1 от 4 февруари
2006 г.) и други налични данни.

ВЕСТНИК
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(3) Референтният период за оценка на
стойностите на замърсяване, който се вписва
в инвентаризацията по ал. 1, е една година,
определена между 2008 и 2010 г.
(4) За приоритетните вещества и замърсители
по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на
растенията (ЗЗР) данните могат да се изчисляват
като средна стойност за 2008, 2009 и 2010 г.
(5) Министърът на околната среда и водите
утвърждава методика за инвентаризация на
емисиите, заустванията и загубите.
Чл. 7. (1) Инвентаризациите по чл. 6, ал. 1,
включително съответните референтни периоди
като част от съответния план за управление на
речен басейн, се предоставят на Европейската
комисия в съответствие с изискванията на § 2б
от допълнителните разпоредби на ЗВ.
(2) Инвентаризациите по чл. 6, ал. 1 се актуализират в рамките на прегледа на анализите
по чл. 156л ЗВ.
(3) Референтният период за определяне на
стойностите в актуализираните инвентаризации
е годината, предхождаща завършването на
анализа. За приоритетни вещества или замърсители по чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗЗР данните могат
да се изчисляват като средна стойност от трите
години преди завършването на анализа.
Чл. 8. (1) Басейновите дирекции публикуват
актуализираните инвентаризации и карти в съответните актуализирани планове за управление
на речните басейни съгласно чл. 159 ЗВ.
(2) Актуализираните инвентаризации се публикуват и на страницата на ИАОС в интернет.
Раздел V
Трансгранично замърсяване
Чл. 9. Изискванията на наредбата не се
нарушават в резултат на превишаването на
определен СКОС, когато съответната басейнова
дирекция докаже, че:
1. превишаването се дължи на източник на
замърсяване, намиращ се извън юрисдикцията
на Република България;
2. вследствие замърсяването по т. 1 не е
могла да предприеме ефективни мерки за
придържане към съответния СКОС;
3. са приложени механизмите по чл. 148а
ЗВ и ако е необходимо, са били приложени
разпоредбите на чл. 156в – 156д ЗВ за тези водни
тела, засегнати от трансгранично замърсяване.
Чл. 10. Необходимата информация за случаите по чл. 9 и резюме на мерките, предприети
във връзка с трансграничното замърсяване, в
рамките на плана за управление на съответния
речен басейн се предоставят на ЕК в съответствие с изискванията на § 2б от допълнителните
разпоредби на ЗВ.

С Т Р.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Значителна степен на повишаване на
концентрацията“ е устойчива тенденция за
повишаване концентрацията на замърсители,
групи замърсители или индикатори на замърсяване, откриваеми в повърхностни водни тела
или групи повърхностни водни тела, които при
оценяване тенденциите на екологичното състояние биха довели до влошаване на състоянието
във времето или водят до нарастващо несъответствие със стандарт или цел, определени за
зона за защита на водите.
2. За целите на наредбата се прилагат определенията от § 1 на допълнителните разпоредби на ЗВ.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2008/105/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
за определяне на стандарти за качество на
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околната среда в областта на политиката за
водите, за изменение и последваща отмяна на
директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/
ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и
за изменение на Директива 2000/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (OB, бр. L
348/84 от 24 декември 2008 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. До 22 декември 2012 г. мониторингът
и докладването по директивите, посочени в
член 12, параграф 1 от Директива 2008/105/
ЕО, се осъществяват в съответствие с § 2б от
допълнителните разпоредби на ЗВ.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 135, ал. 1, т. 17 ЗВ.
§ 5. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на околната среда и водите.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2

Списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите
№

Номер по
САS (1)

1

2

ЕС номер

(2)

Име на приоритетното вещество (3)

Определено като
приоритетно опасно
вещество

4

5

3

1. 15972-60-8

240-110-8

Алахлор

2. 120-12-7

204-371-1

Антрацен

3. 1912-24-9

217-617-8

Атразин

4. 71-43-2

200-753-7

Бензен

5. Не се прилага

Не се прилага

Дифенил етер, пентабромопроизводно
на пентабромодифенил етер (4)

Не се прилага

Пентабромодифенилетер (номера на
еднородни вещества 28, 47, 99, 100,
153 and 154)

6. 7440-43-9

231-152-8

Кадмий и неговите съединения

X

7. 85535-84-8

287-476-5

Хлороалкани, C10-13

X

8. 470-90-6

207-432-0

Хлорфенвинфос

9. 2921-88-2

220-864-4

Хлорпирифос (хлорпирифос-етил)

10. 107-06-2

203-458-1

1,2-дихлороетан

11. 75-09-2

200-838-9

Дихлорометан

12. 117-81-7

204-211-0

Ди(2-етилхексил)-фталат (DEHP)

13. 330-54-1

206-354-4

Диурон (Diuron)

14. 115-29-7

204-079-4

Ендосулфан

15. 206-44-0

205-912-4

Флуорантен

16. 118-74-1

204-273-9

Хексахлоробензен

X

32534-81-9

X

(4)

X(5)

X
(6)

17. 87-68-3

201-765-5

Хексахлоробутадиен

X

18. 608-73-1

210-158-9

Хексахлороциклохексан

X

19. 34123-59-6

251-835-4

Изопротурон

20. 7439-92-1

231-100-4

Олово и неговите съединения

21. 7439-97-6

231-106-7

Живак и неговите съединения

22. 91-20-3

202-049-5

Нафтален

X
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23. 7440-02-0

231-111-14

Никел и неговите съединения

24. 25154-52-3

246-672-0

Нонилфенол

X

203-199-4

(4-нонилфенол)

X

217-302-5

Октилфенол

Не се прилага

(4-(1,1′,3,3′-тетраметилбутил)-фенол)

26. 608-93-5

210-172-5

Пентахлоробензен

27. 87-86-5

231-152-8

Пентахлорофенол

28. Не се прилага

104-40-5
25. 1806-26-4
140-66-9

4

5

X

Не се прилага

Полициклени ароматни въглеводороди

X

50-32-8

200-028-5

(Бензо(а)пирен)

X

205-99-2

205-911-9

(Бензо(b)флуорантен)

X

191-24-2

205-883-8

(Бензо(g,h,i)перилен)

X

207-08-9

205-916-6

(Бензо(k)флуорантен)

X
X

193-39-5

205-893-2

(Индено(1,2,3-cd)пирен)

29. 122-34-9

204-535-2

Симазин

30. Не се прилага

Не се прилага

Трибутилкалаени съединения

X

36643-28-4

Не се прилага

(Трибутилкалаен катион)

X

31. 12002-48-1

234-413-4

Трихлоробензени

32. 67-66-3

200-663-8

Трихлорометан (хлороформ)

33. 1582-09-8

216-428-8

Трифлуралин

CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества – Chemical Abstracts Service.
ЕС номер: Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества
(EINECS) или Европейски списък на нотифицираните нови вещества (ELINCS).
Когато са селектирани групите вещества, типичният представител на групата е посочен като индикативен показател (в скоби и без номер).
За тези групи вещества индикативният показател трябва да бъде определен чрез аналитичния метод.
Тези групи вещества обикновено включват значителен брой индивидуални съединения. Към настоящия
момент не е възможно да бъдат предоставени подходящи насочващи параметри.
Само пентабромобифенилетер (номер по CAS 32534-81-9).
Флуорантенът е включен в списъка като показател за други, по-опасни полиароматни въглеводороди.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
Част А: стандарти за качество на околната среда (СКОС)
СГС: средна годишна стойност;
МДК: максимално допустима концентрация.
Единица мярка: [μg/l]
№

Наименование на
веществото

1

2

Номер по
САS (1)

СГС – СКОС (2)
вътрешни повърхностни
води (3)

3

СГС – СКОС (2)
други повърхностни
води

4

МДК – СКОС (4)
вътрешни повърхностни
води (3)

5

МДК – СКОС (4)
други повърхностни
води

6

7

1. Алахлор

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

2. Антрацен

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

3. Атразин

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

4. Бензен

71-43-2

10

8

50

50

5. Дифенил етер, пен- 32534-81-9
табромопроизводно
на пентабромодифенил етер (5)

0,0005

0,0002

Не се прилага

Не се прилага

6. Кадмий и неговите 7440-43-9
съединения
(в з а вис и мо с т о т
класовете твърдост
на водата) (6)

≤ 0,08 (клас 1)
0,08 (клас 2)
0,09 (клас 3)
0,15 (клас 4)
0,25 (клас 5)

0,2

≤ 0,45 (клас 1)
0,45 (клас 2)
0,6 (клас 3)
0,9 (клас 4)
1,5 (клас 5)

≤ 0,45 (клас 1)
0,45 (клас 2)
0,6 (клас 3)
0,9 (клас 4)
1,5 (клас 5)
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6a. Тетрахлорометан

4
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5

6

7

12

12

Не се прилага

Не се прилага

7. C10-13 Хлороалкан 85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

8. Хлорфенвинфос

0,1

0,1

0,3

0,3

0,03

0,03

0,1

0,1

9a. Цик лодиен пестициди:
309-00-2
Алдрин (7)
60-57-1
Диелдрин (7)
72-20-8
Ендрин (7)
465-73-6
Изодрин (7)

∑ = 0,01

∑ = 0,005

Не се прилага

Не се прилага

9b. Общо ДДТ

няма

0,025

0,025

Не се прилага

Не се прилага

(7)

56-23-5

ВЕСТНИК

470-90-6

9. Хлорпирифос (хлор- 2921-88-2
пирифос-етил)

(7) (8)

50-29-3

0,01

0,01

Не се прилага

Не се прилага

10. 1,2-дихлороетан

пара-пара ДДТ

107-06-2

10

10

Не се прилага

Не се прилага

11. Дихлорометан

75-09-2

20

20

Не се прилага

Не се прилага

12. Д и(2- е т и л хекси л)- 117-81-7
фталат (DEHP)

1,3

1,3

Не се прилага

Не се прилага

13. Диурон

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(7)

14. Ендосулфан

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

15. Флуорантен

206-44-0

0,1

0,1

1

1

16. Хексахлоробензен

118-74-1

0,01

0,05

0,05

0,6

0,6

(9)

0,01

17. Хексахлоробутади- 87-68-3
ен

0,1

18. Хекса х лороц ик ло  608-73-1
хексан

0,02

0,002

0,04

0,02

19. Изопротурон

0,3

0,3

1,0

1,0

20. Олово и негови те 7439-92-1
съединения

7,2

7,2

Не се прилага

Не се прилага

21. Живак и неговите 7439-97-6
съединения

0,05

0,07

0,07

22. Нафтален

34123-59-6

91-20-3

(9)

(9)

0,1

(9)

(9)

0,05

(9)

2,4

1,2

Не се прилага

Не се прилага

23. Никел и неговите 7440-02-0
съединения

20

20

Не се прилага

Не се прилага

24. Нонилфенол
(4-нонилфенол)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

25. Октилфенол
(4-(1,1’,3,3’-тетраме- 140-66-9
тилбутил)фенол)

0,1

0,01

Не се прилага

Не се прилага

26. Пентахлоробензен

608-93-5

0,007

0,0007

Не се прилага

Не се прилага

27. Пентахлорофенол

87-86-5

0,4

0,4

1

1

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

0,05

0,05

0,1

0,1

∑ = 0,03

∑ = 0,03

Не се прилага

Не се прилага

∑ = 0,002

∑ = 0,002

Не се прилага

Не се прилага

1

1

4

4

10

10

Не се прилага

Не се прилага

28. Полициклени аро- Не се прилага Не се прилага
мат н и в ъглеводо роди
(PAH) (10)
Бензо(а)пирен

50-32-8

Бензо(b)фл уор -а н- 205-99-2
тен
Бензо(k)фл уор -а н- 207-08-9
тен
Бензо(g,h,i)-перилен 191-24-2
И н д е н о (1 , 2 , 3 - c d) - 193-39-5
пирен
29. Симазин

122-34-9

29a. Тетрахлороетилен (7) 127-18-4

БРОЙ 88
1

ДЪРЖАВЕН
2

29b. Трихлороетилен

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

3

4
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5

6

7

10

10

Не се прилага

Не се прилага

30. Трибутилкалаени
36643-28-4
съединения (трибутилкалаен
катион)

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

31.

12002-48-1

0,4

0,4

Не се прилага

Не се прилага

32. Трихлорометан

67-66-3

2,5

2,5

Не се прилага

Не се прилага

33. Трифлуралин

1582-09-8

0,03

0,03

Не се прилага

Не се прилага

(7)

Трихлоробензоли

79-01-6

ВЕСТНИК

CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества – Chemical
Abstracts Service.
Този показател е изразеният като средна годишна стойност СКОС (СГС – СКОС). Ако
не е предвидено друго, той се прилага за цялата
концентрация на всички изомери.
Вътрешните повърхностни води обхващат реки,
езера и подобни изкуствени или силно изменени
водни тела.
Този показател е изразеният като максимално
допустима концентрация стандарт за качество
на околната среда (МДК – СКОС). Когато
за МДК – СКОС е обозначено „не се прилага“,
стойностите за СГС – СКОС се считат защитни
срещу краткосрочни големи замърсявания при
продължителни зауствания, тъй като те са
значително по-ниски от стойностите, получени
на база „остра токсичност“.
За групата приоритетни вещества, обхванати
от „дифенил етер, пентабромопроизводно на
пентабромодифенил етер“ (№ 5), изброени
в Решение № 2455/2001/ЕО, е установен СКОС
само за номера на еднородни вещества 28, 47,
99, 100, 153 и 154.
За кадмий и неговите съединения (№ 6)
стойностите на СКОС варират в зависимост
от твърдостта на водата, определена в пет
класа (клас 1: < 40 mg CaCO3/l, клас 2: от 40
до < 50 mg CaCO3/l, клас 3: от 50 до < 100
mg CaCO3/l, клас 4: от 100 до < 200 mg CaCO3/l,
и клас 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
Това вещество не е приоритетно, а е един от
другите замърсители, за които СКОС са идентични на предвидените в законодателството,
прилагано до 13 януари 2009 г.
Общо ДДТ включва сбора от изомери 1,1,1трихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) етан (CAS
номер 50-29-3; ЕС номер 200-024-3); 1,1,1-трихлоро-2 (o-хлорофенил)-2-(p-хлорофенил) етан
(CAS номер 789-02-6; ЕС номер 212-332-5);
1,1-дихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) етилен (CAS
номер 72-55-9; ЕС номер 200-784-6); и 1,1-дихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) етан (CAS номер
72-54-8; ЕС номер 200-783-0).
Тези стандарти за води се прилагат съвместно
със стандартите във фауна за живака и неговите
съединения, хексахлоробензен и хексахлоробутадиен.
За групата приоритетни вещества от „полиароматни въглеводороди“ (PAH) (№ 28) следва
да се прилага всеки отделен СКОС, т.е. трябва
да се спазват СКОС за бензо(а)пирен, СКОС

за сбора от бензо(b)флуорантен и бензо(k)
флуорантен и СКОС за сбора от бензо(g,h,i)
перилен и индено(1,2,3-cd).

Част Б: Прилагане на СКОС, установени в част А
1. Колони 4 и 5 от таблицата: за всяко дадено повърхностно водно тяло прилагане на
СГС – СКОС означава, че за всеки представителен
пункт за мониторинг в рамките на водното тяло
средноаритметичната стойност на концентрациите,
измерени през различни периоди на годината, не
превишава стойността, установена в стандарта.
Изчисляването на средноаритметичната стойност, използваният аналитичен метод и когато не
съществува подходящ аналитичен метод, който да
отговаря на минималните критерии за резултати,
методът за прилагане на СКОС трябва да е в
съответствие с актове за прилагане за приемане
на технически спецификации за химически мониторинг и качество на аналитичните резултати в
съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 21 ЗВ.
2. Колони 6 и 7 от таблицата: За всяко дадено повърхностно водно тяло прилагане на МДК – СКОС
означава, че концентрациите, измерени във всеки
представителен пункт за мониторинг на водното
тяло, не превишават стойността, установена в
стандарта.
В съответствие с чл. 12 от Наредба № 5 от
2007 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 44 от
2007 г.) за осигуряване приемливо равнище на
надеждност и точност при определяне на съответствието с МДК – СКОС могат да се използват
статистически методи, като например изчисляване на процентната стойност. В такъв случай
тези статистически методи трябва да отговарят
на подробните правила, изложени в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в
член 9, параграф 2 от Директива 2008/105/ЕО.
3. С изключение на кадмий, олово, живак и
никел (наричани по-нататък „метали“), СКОС, установени в приложението, се изразяват като общи
концентрации в цялата водната проба. Що се отнася
до металите, СКОС се отнасят до концентрацията
на разтворени вещества, т.е. разтворената фаза на
водната проба, получена чрез филтриране през
филтър с диаметър на порите 0,45 μm или чрез
всяка друга еквивалентна предварителна обработка.
При оценка на резултатите от мониторинга по
отношение на СКОС могат да се вземат предвид:
а) естествените фонови концентрации за метали
и техните съединения, ако те пречат за постигане
на съответствие със стойностите на СКОС, и
б) твърдостта, pH или други параметри за
качество, които оказват влияние върху бионаличността на металите.
8789
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
за образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, приета с Постановление № 248
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 на края се поставя запетая и се
добавя „или по реда на чл. 68, ал. 4 от Закона
за висшето образование“.
§ 2. В чл. 6 след думата „години“ се поставя запетая и се добавя „съответстващи на 8
семестъра“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „клинична“ се заменя с
„практическа“.
2. В ал. 2 думите „практически упражнения
и самостоятелна работа с продължителност не
по-малко от 7 семестъра“ се заменят с „и практически упражнения с обща продължителност
не по-малко от 6 семестъра“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и
преддипломен стаж.“
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Практическата подготовка за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ се организира и провежда във
факултети и/или филиали на висши училища
в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда
и в лечебни заведения, получили положителна
акредитационна оценка за обучение на студенти
по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните
заведения.
(3) Практическата подготовка по чл. 7, ал. 3
се провежда от преподаватели, завършили
специалност „Медицинска сестра“, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“ с професионална
квалификация „ръководител на здравните грижи
и преподавател по практика“.
(4) Практическата подготовка е с минимална
продължителност, както следва:

ВЕСТНИК
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1. учебна (клинична) практика – от първи
до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1140 академични часа;
2. преддипломен стаж – провежда се през
седми и осми семестър, с продължителност не
по-малко от 1600 астрономически часа.
(5) Преддипломният стаж осигурява специализирани знания в различните области от
практическите основи на сестринските грижи.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на
специализирани знания и умения в процеса
на обучението, в учебните планове се вписват
кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а,
ал. 7 от Закона за висшето образование.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Избираемите и факултативните учебни
дисциплини и техният хорариум се определят
от висшето училище, като хорариумът на
факултативните учебни дисциплини не може
да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна
заетост.“
§ 7. В чл. 10 думите „клиничната“ и „клинична“ се заменят съответно с „практическата“
и „практическа“.
§ 8. В чл. 11 думите „или не по-малко от
4735 часа“ се заменят със „съответстващи на
8 семестъра и хорариум 4675 часа“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „клинична“ се заменя с
„практическа“.
2. В ал. 2 думите „практически упражнения
и самостоятелна работа с продължителност не
по-малко от 7 семестъра“ се заменят с „и практически упражнения с обща продължителност
не по-малко от 6 семестъра“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и
преддипломен стаж.“
§ 10. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на
специализирани знания и умения в процеса
на обучението, в учебните планове се вписват
кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а,
ал. 7 от Закона за висшето образование.“
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Практическата подготовка за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността
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„Акушерка“ се организира и провежда във
факултети и/или филиали на висши училища
в съответствие с учебния план.
(2) Практическата подготовка се провежда
и в лечебни заведения, получили положителна
акредитационна оценка за обучение на студенти
по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните
заведения.
(3) Практическата подготовка по ал. 1 се
провежда от преподаватели, завършили специалност „Акушерка“, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалността „Управление на здравните грижи“
от професионално направление „Обществено
здраве“ с професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател
по практика“.
(4) Практическата подготовка е с минимална
продължителност, както следва:
1. учебна (клинична) практика – от първи
до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1140 академични часа;
2. преддипломен стаж – провежда се през
седми и осми семестър, с продължителност не
по-малко от 1600 астрономически часа.“
§ 12. В чл. 15, ал. 1 думата „клиничната“
се заменя с „практическата“, а думите „и/или
правоспособна акушерка“ се заличават.
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Избираемите и факултативните
учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът
на факултативните учебни дисциплини не може
да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна
заетост.“
§ 14. В чл. 17 думите „клиничната“ и „клинична“ се заменят съответно с „практическата“
и „практическа“.
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Обучението за придобиване на висше
образование по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ завършва с държавни изпити по:
1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и
специалните сестрински грижи;
2. Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи;
3. Хирургия и Анестезиология и интензивни
грижи – сестрински дейности и грижи;
4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.“
§ 16. Член 19 се изменя така:
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„Чл. 19. Обучението за придобиване на висше
образование по специалността „Акушерка“ за
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ завършва с държавни изпити по:
1. Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и
специалните акушерски грижи;
2. Неонатология и Детски болести – акушерски дейности и грижи;
3. Акушерство и гинекология – акушерски
дейности и грижи;
4. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 4 (относно чл. 7а, ал. 4), § 11
(относно чл. 14, ал. 4) и § 15 и 16, които влизат
в сила от учебната 2011 – 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8790

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 11
от 2007 г., бр. 32 от 2008 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. регистрира лицата, които осъществяват
дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората
с увреждания и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
4. контролира дейностите по предоставяне
на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 35а,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и
достъпна среда за хората с увреждания;“.
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3. Точки 8 – 10 се изменят така:
„8. финансира целеви проекти и програми
на работодатели по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на
проектите по програмите на агенцията;
10. изготвя и дава становища по проекти на
нормативни актове в областта на интеграцията
на хората с увреждания;“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „по чл. 2, ал. 2, т. 5 и 6“
се заменят с „в областта на интеграцията на
хората с увреждания“;
б) в т. 6 думите „бюджетна сметка“ се заменят с „бюджет“;
в) точки 7 и 8 се изменят така:
„7. предлага на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване методики
за финансиране на проекти на работодатели/
органи по назначаване, осигуряващи трудова
заетост на хора с увреждания, на проекти по
програми, стимулиращи трудовата заетост и
самостоятелната стопанска дейност на хората
с увреждания, и по целеви проекти и програми
за специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания;
8. организира дейностите по регистрация
на лицата, предоставящи помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, както и
контрол върху дейността им;“
г) създава се нова т. 22:
„22. издава наказателни постановления в
предвидените от закона случаи;“
д) досегашната т. 22 става т. 23.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от главния
секретар или от определен със заповед за всеки конкретен случай служител на ръководна
длъжност в агенцията.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „като администрация“ се
заличават.
2. В ал. 3 навсякъде думата „към“ се заменя
с „в“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 23:
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„23. осъществява дейностите, свързани със
системата за финансово управление и контрол;“.
2. Досегашните т. 23 – 31 стават съответно
т. 24 – 32.
3. Създава се т. 33:
„33. води регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания и медицински изделия,
посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 4:
а) думата „механизми“ се заменя с „методики“;
б) създава се буква „г“:
„г) проекти по програми за рехабилитация,
социална интеграция и достъпна среда за хора
с увреждания;“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. контролира:
а) изпълнението на договорните задължения
по проекти и програми;
б) изпълнението на изискванията на чл. 28,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
в) изпълнението на изискванията и критериите на наредбата по чл. 35, ал. 5 от Закона
за интеграция на хората с увреждания;
г) използването на възстановените средства
по реда на наредбата по чл. 18 от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания;
д) осъществяването и на други функции на
агенцията.“
§ 6. В чл. 14 ал. 1 се отменя.
§ 7. В чл. 15, ал. 1 думите „насочени към
него“ се заличават.
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Изходящите от агенцията документи
се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр
съдържа имената и подписите на изготвилите
и съгласувалите, както и датите на изготвяне
и съгласуване.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8791

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 от 2010 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) В доклада по ал. 1, т. 1 задължително
се посочват:
1. целите, които се поставят с предложения
акт, и тяхното съответствие с приоритетите и
целите в приетите от правителството програма
за управление на страната и/или други стратегически документи;
2. причините, които налагат приемането
на акта, в т. ч. мярката по правителствената
програма и/или стратегическия документ, в
изпълнение на която той се предлага;
3. правното основание, на което въпросът се
внася за разглеждане от Министерския съвет;
4. очакваните резултати от прилагането на
акта, ако бъде приет, и тяхното съответствие с
резултатите, предвидени за съответната мярка
в правителствената програма и/или стратегическия документ;
5. причините, поради които не се налага по
акта да бъде изготвена справка за съответствие
с европейското право;
6. причините, поради които не се налага по
акта да бъде одобрена финансова обосновка от
министъра на финансите.“
2. В чл. 65 се създават т. 10 и 11:
„10. приема предложенията и сигналите,
подадени по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, и организира
работата с тях, доколкото това не е функция
на друго административно звено;
11. организира приема на граждани или на
представители на организации в администрацията на Министерския съвет.“
3. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1:
а) на ред „Обща численост на служителите
в администрацията на Министерския съвет“
числото „457“ се заменя с „454“;
б) на ред „дирекция „Главен инспекторат“
числото „17“ се заменя с „14“.
§ 2. В чл. 2, ал. 4 от Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн., ДВ,
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бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от
2009 г. и бр. 15 и 30 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Създава се т. 7:
„7. изпълнителният директор на Института
по публична администрация;“.
§ 3. В Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр. 12 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 8 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 т. 6
се отменя.
§ 4. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 215
на Министерския съвет от 1999 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г. и бр. 2,
34, 46 и 64 от 2010 г.) се създава т. 14:
„14. Националният компенсационен жилищен фонд.“
§ 5. В чл. 2, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“, приет
с Постановление № 147 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 108 от 2001 г., бр. 63 и 83 от 2005 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г. и бр. 58 от
2010 г.), след думите „със седалище София“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Служебните правоотношения със служителите в отдел „Контрол в държавната администрация“ на дирекция „Главен инспекторат“
в администрацията на Министерския съвет се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а от
Закона за държавния служител и в съответствие
с определените в Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ функции и численост.
§ 7. Параграф 2, т. 1 и § 4 влизат в сила от
1 януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8792
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер до 9 000 000 лв.
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2010 г. за текущи разходи, за покриване на задълженията на Министерството на
външните работи и/или задграничните представителства за възнаграждения и свързаните
с тях плащания за осигуровки, гаранционен
фонд и др. на лицата по чл. 80 от Закона за
дипломатическата служба, както и за отпечатване на визови стикери по сегашния образец.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8793

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари 2011 г.
размер на линията на бедност за страната 211 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне
и актуализиране на линията на бедност за
страната, приета с Постановление № 345 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).

ВЕСТНИК
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8958

РЕШЕНИЕ № 787
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на „Автомагистрала „Тракия“ ЛОТ 2
Стара Загора – Нова Загора от км 210+100 до
км 241+900“ на територията на област Стара
Загора и област Сливен
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и гарантиране на
условия за изпълнение на строителството в определените в договора срокове и преодоляване
на допуснатото закъснение
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването
на „Автомагистрала „Тракия“ ЛОТ 2 Стара
Загора – Нова Загора от км 210+100 до км
241+900“ съгласно влезли в сила парцеларни
планове, одобрени със Заповед № РД-02-14483 на министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 31 март 2010 г., имоти
и части от имоти – частна собственост, представляващи горски фонд, намиращи се на
територията на област Стара Загора и област
Сливен, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Приложение към т. 1
АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти
с. Загоре, ЕКАТТЕ 30119
№
по
ред

Имот
№

1.

103026

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Площ за
отчужда
ване,
дка

Площ
за отчуждав ане
на сервитут,
дка

Стойност,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Н-ЦИ НА ТЕНЬО МОНЕВ ТЕНЕВ

74

103060

0,004

103061
Гела Тенева Ганчева

3
0,108

71

0,055

36

36

с. Загоре, община Стара
Загора

Стоянка Тенева Геор- с. Бъдеще, община Стагиева
ра Загора
Марийка Иванова Мо- с. Загоре, община Стара
нева
Загора

2.

103025 103064

Тенчо Тенев Тенев

с. Загоре, община Стара
Загора

Динко Тенев Тенев

с. Загоре, община Стара
Загора

* Н-ЦИ НА ВЪЛЧО ТЕНЕВ МОНЕВ
Янко Тенев Вълчев

с. Загоре, община Стара
Загора

Николай Вълчев Тенев

с. Загоре, община Стара
Загора

Стоянка Вълчева Тенева с. Загоре, община Стара
Загора
Гено Вълчев Монев

с. Загоре, община Стара
Загора

Всичко за собственост на физически лица:

0,004

0,163

110

110

Всичко за землище с. Загоре, община Стара Загора:

0,004

0,163

110

110

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и
удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти
с. Коларово, ЕКАТТЕ 38008
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Площ за
отчужда
ване,
дка

Площ за
отчужда
ване на
сервитут,
дка

Стойност,
лв.

Обща
стойност,
лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

120001

Н-ЦИ НА МИНЧО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
120105

107
0,006

120106

3
0,114

Мария Тодорова Абаджи- липсва адрес
ева

104

С Т Р.
1

34
2

ДЪРЖАВЕН
3

4

ВЕСТНИК
5
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6

7

8

9

Михаил Тодоров Минчев липсва адрес
Калинка Стоянова Кирова липсва адрес
Златка Кирова Георгиева липсва адрес
Минчо Петков Минчев

липсва адрес

Златка Ганчева Грозева

с.Коларово, община
Раднево

Добринка Андонова Пър- липсва адрес
ванова
Галин Димитров Първанов липсва адрес
Даниел Първанов Дими- липсва адрес
тров
Иван Петков Минчев

липсва адрес

Евгений Симеонов Си- липсва адрес
меонов
Деко Христов Деков

с.Коларово, община
Раднево

Димо Ганчев Димов

липсва адрес

Станислава Ганчева Въл- липсва адрес
чева
Теньо Димов Ганчев

2.

120005

липсва адрес

Славка Тенева Динева

липсва адрес

Димо Тенев Ганчев

липсва адрес

*Н-ЦИ НА ГОСПОДИН
ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

32

120108

0,006

120109
Величка Тенева Петкова

3
0,055

29

0,100

53

липсва адрес

Радка Илчева Стефанова с. Коларово, община
Раднево
А н т о а н е т а С т е ф а н о в а с. Дълбоки, област СтаКондова
ра Загора
Георги Тенев Димитров

липсва адрес

Петко Георгиев Петков

с. Коларово, община
Раднево

Мария Тилева Илева

с. Памукчии, община
Стара Загора

Георги Тилев Георгиев

липсва адрес

Мария Мънчева Папазова липсва адрес
Мария Сивчева Георгиева липсва адрес
Петко Сивчев Георгиев
3.

120006 120110

липсва адрес

Н-ЦИ НА МЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

53

Мария Мънчева Папазова липсва адрес
4.

120011

*Н-ЦИ НА КОЙЧО ДИНЕВ ТЕНЕВ

62

120113

0,005

3

120115

0,006

3

120112

0,097

51

120116

0,010

5

Еньо Койчев Енев

липсва адрес

Денка Койчева Станева

липсва адрес

Диана Желязкова Манева липсва адрес
Росица Желязкова Кой- липсва адрес
чева
Койчо Господинов Койчев липсва адрес

БРОЙ 88
1

2

5.

ДЪРЖАВЕН
3

4

120012 120117

ВЕСТНИК
5

С Т Р. 3 5
6

7

* Н-ЦИ НА КУНЬО ИВАНОВ ДЖИГЕРОВ
Куньо Йовчев Кунев

8

9

0,129

68

68

липсва адрес

Мария Йовчева Гавазова липсва адрес
Коста Костов Вълев

липсва адрес

Ганка Костова Христова

липсва адрес

Динка Грозева Иванова

с. Коларово, община
Раднево

Мария Иванова Иванова липсва адрес
Йовка Иванова Чакърова липсва адрес
Калинка Кунева Генова

липсва адрес

Марийка Димитрова Де- липсва адрес
нева
Димитър Иванов Дими- липсва адрес
тров
Петър Иванов Димитров липсва адрес
Всичко за собственост на физически лица:

0,023

0,505

322

322

Всичко за землище с. Коларово, община Раднево:

0,023

0,505

322

322

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти
с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Площ за
отчужда
ване,
дка

Площ за
отчужда
ване на
сервитут,
дка

Стойност,
лв.

Обща
стойност,
лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 81001

* Н-ЦИ НА ГОСПОДИНА липсва удостоверение
КОЛЕВА ДИМОВА
за наследници
81005

56
0,003

81006
2. 82001

1
0,130

55

*Съсобственост

30

82005

0,001

82006

1
0,083

Танка Николова Божкова
Н-ЦИ НА ТАНЬО
ТЕНЕВ ВЪЛКОВ
Койна Тенева Динева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Таньо Тенев Танев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Тенева Кишелиева с. Сърнево, липсва
адрес
Иванка Николова Танева гр. Стара Загора, липсва адрес
Танка Николова Божкова гр. Стара Загора, липсва адрес
Теньо Станков Динев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петьо Станков Динев

гр. Стара Загора, липсва адрес

29

С Т Р.
1

36
2

ДЪРЖАВЕН
3

4

ВЕСТНИК
5
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6

7

8

9

Керанка Иванова Азма- гр. Стара Загора, липснова
ва адрес
Иван Иванов Иванов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Стояна Танева Турлакова с. Сърнево, липсва
адрес
Ивелин Цвятков Люц- гр. Стара Загора, липсканов
ва адрес
Бонка Иванова Вачкова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иво Веселинов Танев

гр. София, липсва адрес

Росен Веселинов Танев

гр. София, липсва адрес

Румен Веселинов Танев

гр. София, липсва адрес

Екатерина Асенова Танева гр. София, липсва адрес
Мария Желязкова Радева с. Сърнево, липсва
адрес
Таньо Желязков Косев

с. Сърнево, липсва
адрес

Драго Желязков Косев

с. Сърнево, липсва
адрес

Гинчо Димитров Петков гр. Кърджали, липсва
адрес
Петко Димитров Петков гр. Кърджали, липсва
адрес

3.

107001

Златка Косева Михов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Пенка Косева Лукова

гр. Поморие, липсва
адрес

Н-ЦИ НА ГРУДИ ГЕОРГИЕВ ГРУДЕВ

77

107006

0,001

107007
107008
Груди Георгиев Грудев

липсва адрес

Руси Георгиев Грудев

липсва адрес

Добри Тодоров Добрев

липсва адрес

1
0,163

58

0,051

18

Йорданка Добрева Ми- липсва адрес
халева
Дора Добрева Маркова

липсва адрес

Милена Желева Генчева липсва адрес
Валерия Желева Малчева липсва адрес
Станка Господинова Ге- липсва адрес
оргиева
Калинка Иванова Декова липсва адрес
Теньо Желев Тачев
Жельо Тенев Тачев

липсва адрес

Груди Тенев Желев

липсва адрес

Всичко за собственост на физически лица:

0,005

0,427

163

163

Всичко за землище с. Боздуганово, община Раднево:

0,005

0,427

163

163

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура

с. Загоре
№ Имот Нов
по
№
№ на
ред
имот

1.

63009

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Н-ци ДЕЙКА ТЕНЕВА
ГОСПОДИНОВА

Площ за Площ за
отчужда отчужда
ване,
ване
дка
на сервитут,
дка

0,005

0,195

3

154

Обща
стойност,
лв.

157

Калинка Николова Ива- с. Загоре, община Стара
нова
Загора

0

Господин Тенев Господинов с. Загоре, община Стара
Загора

0

Иван Господинов Иванов с. Загоре, община Стара
Загора

0

2.

63010

* Д и митрина Стоилова гр. Стара Загора, ул. „Хан
Енева
Аспарух“ № 1, вх. А, ап. 3

3.

63019

*ЧИТАЛИЩЕ СЕЛО ЗАГОРЕ

4.

70015

*ЙОВКА ДИМИТРОВА с. Загоре, община Стара
ХРИСТОВА
Загора

5.

72001

*Валерий Косев - Младши гр. Стара Загора, ул. „П.
Р. Славейков“ № 3, вх.
А, ап. 83

6.

72002

7.

72003

8.

76001

*Н-ци СТОИЛ СЪБЕВ липсва удостоверение за
ПЕТКОВ
наследници

9.

86031

ЖЕЛКА ИВАНОВА ХРИ- гр. Стара Загора, кв. „Три
СТОВА
чучура“, бл. 39

0,008

0,033

10.

88002

ДИНА ДИНЕВА ДИНЕВА с. Загоре, община Стара
Загора

0,008

11.

88003

Н-ци ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА липсва удостоверение за
ПЕНЧЕВА
наследници

0,004

72019

Стойност
Стойна площ ност на
та за
площ
отчужда
та за
ване,
отчужда
лв.
ване на
сервитут,
лв.

*„Гравис ЕС“ – ЕООД

0,005

0,242

3

0,091

гр. Стара Загора, бул.
„Цар Симеон Велики“
№ 288, ет. 1, ап. 6

0,004

198

75

75

3
0,138

3
109

109

131

131

84

85

120

120

5

26

31

0,536

5

424

429

0,076

3

58

61

0,166
0,002

195

0,106

1

0,152

Марийка Господинова Ге- с. Загоре, община Стара
оргиева
Загора

0

Ганчо Стоянов Ганев

с. Загоре, община Стара
Загора

0

Марияна Стоянова Геор- с. Загоре, община Стара
гиева
Загора

0

Елена Савова Донева

с. Загоре, община Стара
Загора

0

Койчо Йовчев Коев

гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 38,
вх. Б, ап. 12а

0

Стефка Йовчева Коева

гр. Стара Загора, кв. „Три
чучура“ № 40, вх. А, ап. 9

0

12.

89008

МИТКО ГОСПОДИНОВ с. Загоре, община Стара
МИТКОВ
Загора

0,004

0,029

3

24

27

13.

93005

*ПЕТКО ГОСПОДИНОВ гр. Стара Загора, ул. „ПаПЕТКОВ
триарх Евтимий“ № 145А

0,004

0,117

3

102

105

0,044

1,881

29

1502

1531

226

226

Всичко за собственост на физически лица:
1.

76002

КМЕТСТВО - С. ЗАГОРЕ

0,280

2.

95002

КМЕТСТВО - С. ЗАГОРЕ

0,004

3.

96002

КМЕТСТВО - С. ЗАГОРЕ

0,004

0,058

2

48

50

Всичко за общинска собственост:

0,008

0,338

4

274

278

Всичко за землище с. Загоре, община Стара Загора:

0,052

2,219

33

1776

1809

2

2

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура

с. Пшеничево
№
по
ред
1.

Имот
№

14093

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчуждаване,
дка

Обща
стойност,
лв.

ПЛАМЕН ДИМОВ ПЕТРОВ гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров” № 15,
вх. А, ап. 16

0,008

5

Всичко за собственост на физически лица:

0,008

5

Всичко за землище с. Пшеничево, община Стара Загора:

0,008

5

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100
ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Боздуганово
№
по
ред

1.

Имот
№

18013

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Н-ци на ПЕТЪР ПЕНЧЕВ
ДИНЕВ

Площ
за отчужд.,
дка

Площ за
отчужд.
на сервитут,
дка

Стойност на
площта
за отчужд.,
лв.

Стойност на
площта
за отчужд.
на сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

0,008

0,320

3

149

152

Славка Георгиева Стефа- липсва адрес
нова
Тодорка Георгиева Иванова липсва адрес
Васил Петров Иванов

липсва адрес

Мария Петрова Христозова

липсва адрес

Георги Петров Иванов

липсва адрес

Татяна Маринова Фили- липсва адрес
пова
Тонка Маринова Начева

липсва адрес

Атанаска Ангелова Нико- липсва адрес
лова
Виктор Георгиев Желев

липсва адрес

Пенка Петрова Димитрова липсва адрес
Трифон Петров Пенчев

с. Боздуганово, община Раднево

Енчо Петров Петров

с. Боздуганово, община Раднево

2.

18014

Н-ци на ЖЕЛЯЗКО ЕН- липсва удостовереЧЕВ ИВАНОВ
ние за наследници

0,004

0,366

2

182

184

3.

18027

Н-ци на БОЙЧО КОСЕВ липсва удостовереФИЛИПОВ
ние за наследници

0,004

0,145

2

67

69

Всичко за собственост на физически лица:

0,016

0,831

7

398

405

1

0,005

0,710

3

519

522

Всичко стопанисвано от общината:

0,005

0,710

3

519

522

Всичко за землище с. Боздуганово, община Раднево:

0,021

1,541

10

917

927

160

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100
ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Сърнево
№ по Имот Нов №
ред
№
на
имот

1.

26003

2.

26004

3.

35010

4.

36002

36135
36136
36010

6.

36012

36132
36133
36081

Площ
Площ
Стойност Стойност Обща
за отчуж- за отчуж- на площ на площ- стойдаване, даване на
та за
та за
ност,
дка
сервиотчужда отчужда
лв.
тут,
ване,
ване на
дка
лв.
сервитут,
лв.
0,000
0,138
66
66
0,010

0,894

3

430

433

0,004

1

1

0,004

1

1

0,004

1

1

0,004

1

1

0,004

1

1

0,004

1

1

*Слави Иванов Гочев гр. Стара Загора, кв.
„Железник“, ул. „Загорка“, бл. 15, ап. 7
*Слави Иванов Гочев гр. Стара Загора, кв.
„Железник“, ул. „Загорка“, бл. 15, ап. 7
*Гочо Иванов Гочев
* К О Л Ь О Ж Е Л Я З - с. Сърнево, община
КОВ КОЛЕВ
Раднево

36131

7.

Постоянен адрес –
гр., ул., №

*ЖЕЛА ИВАНОВА липсват документи
ВЪТЕВСКА
*Н-ци
ВЪЛЧО
ПЕТРОВ ХЪРОВ
Рада Радева Петрова с. Сърнево, община
Раднево
Радка Петрова Въл- липсва адрес
чева
Вълчо Петров Вълчев с. Сърнево, община
Раднево
Кольо Вълчев Петров с. Сърнево, община
Раднево
Н-ци ЕНЬО ТОТЕВ с. Сърнево, община
ПЕТРОВ
Раднево
Иванка Енева Дими- липсва адрес
трова
Татьо Енев Тотев
с. Сърнево, община
Раднево
36134

5.

Собственик

*Златка Матева Иванова
*Димка Матева Ан- г р . С т а р а З а г о р а ,
донова
ул. „Братя Жекови”
№ 31, вх. Б, ап. 56
*Донка Христова Ива- с. Сърнево, община
нова
Раднево
Н-ци ТЕНЬО МАТЕВ с. Сърнево, община
РАЧЕВ
Раднево
Елка Тенева Рачев
с. Сърнево, община
Раднево
Матьо Тенев Матев липсва адрес
Теньо Тенев Рачев

с. Сърнево, община
Раднево
8.
36110
*Н-ци РУСКА ДИ- липсва удостоверение
МИТРОВА ДЕЧКОВА за наследници
*Елена Димитрова гр. Стара Загора, ул.
Желева
„К. Ганчев” № 29, ап. 8
Всичко за собственост на физически лица:
Всичко за землище с. Сърнево, община Раднево:

0,034

1,032

9

496

505

0,034

1,032

9

496

505

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.

С Т Р.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100
ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Събрано
№
по
ред

Имот
№

0,005

0,179

Стойност
на площ
та за
отчужда
ване на
сервитут,
лв.
3
143

Всичко за собственост на физически лица:

0,005

0,179

3

143

146

1.

КМЕТСТВО С. СЪБРАНО
Всичко за собственост на общината:

0,005

0,216

3

167

170

0,005

0,216

3

167

170

Всичко за землище с. Събрано, община Нова Загора:

0,010

0,395

6

310

316

1. 84003

Собственик

Площ за
Площ
Стойност
отчужда за отчуж- на площ
ване,
даване на
та за
дка
сервитут, отчужда
дка
ване,
лв.

Н-ци ТАНЬО МИТЕВ с. Събрано, община
ДИНЕВ
Нова Загора
Славка Танева Петкова липсва адрес
Пенка Танева Митева

84004

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Обща
стойност,
лв.

146

липсва адрес

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100
ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Загорци
№
по
ред

Имот
№

1.

36007

1.

36009

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчуждаване,
дка

* АНТОН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

Обща
стойност,
лв.

0,004

2

гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“
№ 63, ап. 3

0,004

2

Всичко за собственост на физически лица:

0,008

4

Всичко за землище с. Загорци, община Нова Загора:

0,008

4

* Трифон Иванов Терзиев
МАРИЯ ДИНЕВА ЗЮМБЮЛЕВА

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100
ДО КМ 241+900
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Стоил войвода
№
по
ред

Имот
№

1. 81027

Собственик

Постоянен адрес – гр.,
ул., №

Площ за
отчужда
ване,
дка

Площ Стойност Стойност
за
на площ на площ
отчужда
та за
та за
ване на отчужда- отчужда
сервитут,
ване,
ване на
дка
лв.
сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

С Л А В М И Х А Й Л О В гр. Стара Загора, ул.
МОМЧИЛОВ
„Иван Асен ІІ” № 21

0,004

0,223

4

245

249

Всичко за собственост на физически лица:

0,004

0,223

4

245

249

Всичко за землище с. Стоил войвода, община Нова Загора:

0,004

0,223

4

245

249

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 788
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на „Автомагистрала „Тракия“, участък Нова
Загора – Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км
277+597 – Реконструкция на електропроводи
и далекосъобщителни мрежи“ на територията
на област Сливен и област Ямбол
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни държавни и значими обществени
интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и гарантиране на условия
за изпълнение на строителството в определените
в договора срокове и усвояване на планираните
средства от финансовата рамка на проекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък Нова
Загора – Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

277+597 – Реконструкция на електропроводи и
далекосъобщителни мрежи“, съгласно влезли в
сила парцеларни планове, одобрени със Заповед
№ РД-02-14-485 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31 март
2010 г. части от имоти – частна собственост,
представляващи земеделски фонд, намиращи
се на територията на област Сливен и област
Ямбол, подробно описани в приложението по
вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Дядово
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

1

2

3

4

5

Площ Площ за Стойност Стойза
отчуж- на площност
отчуждаване
та за
на
даване, на серви- отчужда- площдка
тут,
ване,
та за
дка
лв.
отчуждаване
на сервитут,
лв.
6

7

8

9

Обща
стойност,
лв.

10

1. 2012

*н-ци Рали Иванов липсва удостоверение
Йовчев
за наследници

0,001

0,139

1

118

119

2. 2014

*Виолета Дечева
Стоянова

0,028

0,028

15

24

39

3. 2081

*Живка Петкова Ко- липсва адрес
зарова

0,004

4. 3004

*н-ци Петър Манолов липсва удостоверение
Петров
за наследници

0,009

0,384

5

326

331

5. 3017

*Еленка Колева Не- гр. Нова Загора, ул. „Д-р
дева
Г. Демирев“ № 10

0,012

0,989

7

841

848

6. 3020

*Стоян Енчев Бала- гр. Ямбол, ул. „Парчебанов
вич“ № 2-В-6

0,012

0,878

7

746

753

7. 3041

*„Венид Агро“ – ООД гр. Свети Влас, ул. „Одеса“ № 1

0,012

0,748

7

617

624

8. 3042

* К о л ь о Тр и ф о н о в липсва адрес
Колев

0,003

0,812

2

690

692

9. 3044

* н-ци Йовчо Стоянов липсва удостоверение
Пенев
за наследници

0,009

0,570

5

470

475

гр. Ямбол, ж.к. „Златен
рог“, бл. 28-А-33

2

2

С Т Р.
1
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7

8

9

10

10. 3061

*„Венид Агро“ – ООД гр. Свети Влас, ул. „Одеса“ № 1

0,006

0,802

3

682

685

11. 3077

* Йордан Ников Йор- гр. Стара Загора,
данов
ул. „Парчевич“ № 46

0,009

0,438

5

361

366

12. 3083

*Иван Стоянов Въл- липсва адрес
канов

0,003

0,503

2

415

417

13. 2010

Кольо Трифонов Ко- липсват документи
лев

0,055

47

47

14. 2011

Желязко
Иванов

М и н д о в липсват документи

0,147

125

125

15. 2015

Стоян Маринов Сто- липсват документи
янов

0,156

133

133

16. 2016

Мария Танева Кара- липсват документи
манова

0,147

125

125

17. 2085

Стоянка Желязкова липсват документи
Георгиева

0,015

12

12

18. 2087

Пенка Иванова Ива- липсват документи
нова

0,141

116

116

19. 2079

Стоянка Георгиева липсват документи
Йовчева

0,136

112

112

20. 2019

Радислав Колев Ка- липсват документи
валджиев

0,020

16

16

21. 3062

Стоян Пенев Стоянов липсват документи

0,263

224

224

22. 3019

Йовчо Иванов Ко- липсват документи
зарев

0,344

284

284

23. 3082

Станка Стоянова Ма- липсват документи
нолова

0,360

297

297

24. 3069

Йордан Велев Йор- липсват документи
данов

0,046

38

38

25. 6007

закрита партида
6039

*Велико Щилянов липсва адрес
Пеев

6038

*Пейо Щилянов Пеев с. Дядово, община Нова
Загора
Всичко за собственост на физически лица:

1.

2059

Община Нова Загора

0,009

0,439

0

274

274

0,117

8,560

61

7093

7154

0,022

12

12
12

Всичко за общинска собственост:

0,022

0,000

12

Всичко за землище с. Дядово, община Нова Загора:

0,139

8,560

73

7093

7166

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Езеро
№
по
ред

Имот
№

1

2

Собственик

Постоянен адрес – гр.,
ул., №

Площ
за отчуждаване,
дка

3

4

5

1. 32006

*н-ци Недю Цонев Дойчев липсва удостоверение
за наследници

0,009

2. 33001

*н-ци Стоян Люцканов Ко- липсва удостоверение
лев
за наследници

0,009

3. 33015

*Младенка Георгиева Ива- гр. Стара Загора, ул.
нова
„В. Левски“ № 44

0,009

4. 36002

*Боян Байков Байков

0,006

липсва адрес

Площ
Стойност Стойза
на площ- ност на
отчужта за
площта
даване
отчужда- за отна сервиване,
чуждатут,
лв.
ване
дка
на сервитут,
лв.
6

7

8

9

4
0,459

4

4
345

4
1,437

3

Обща
стойност,
лв.

349
4

1082

1085

БРОЙ 88
1

ДЪРЖАВЕН

2

3

ВЕСТНИК

4

5

С Т Р. 4 3
6

7

8

9

5. 36003

*н-ци Георги Тодоров Михов липсва удостоверение
за наследници

0,006

1,541

3

1160

1163

6. 36004

Михаил Цонев Дойчев

с. Езеро, община Нова
Загора

0,003

0,541

1

384

385

7. 37001

*Тодор Георгиев Тожаров

с. Асеновец

0,009

0,148

4

111

115

8. 36009

*Станка Люцканова Гичева липсват документи

31

31

3113

3136

Всичко за собственост на физически лица:
1. 127

Община Нова Загора

2. 259

Кметство Езеро

0,044
0,051

4,170

23

0,150
липсват документи

74

74
75

75

Всичко за общинска собственост:

0,150

0,106
0,106

74

75

149

Всичко за землище с. Езеро, община Нова Загора:

0,201

4,276

97

3188

3285

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Полско Пъдарево
№
по
ред

Имот
№

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчуждаване,
дка

Площ
за отчуждаване на
сервитут, дка

Стойност Стойност
на площ- на площта за
та за
отчуждаотчужване,
давалв.
не на
сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

1. 31018

*н-ци Колю Пенев Минчев липсва удостоверение
за наследници

0,012

1,095

6

1224

1230

2. 31033

*н-ци Никола Димов Ни- липсва удостоверение
колов
за наследници

0,045

2,495

22

2950

2972

3. 31047

*Пенка Колева Стоянова

0,009

0,468

4

523

527

4. 76001

*н-ци Дона Тодорова Данева с. Полско Пъдарево,
община Нова Загора

0,036

5. 76006

*н-ци Пано Атанасов Дечев с. Полско Пъдарево,
община Нова Загора

0,009

6. 31019

*Съба Панайотова Димова липсват документи

липсват документи

18
0,247

18

1

82

0,004

83

4

4

Всичко за собственост на физически лица:

0,111

4,309

51

4783

4834

Всичко за землище с. Полско Пъдарево, община Нова Загора:

0,111

4,309

51

4783

4834

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+ 597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Биково
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

1

2

3

4

5

1.

19038

2.

22015
22032

Площ за Площ за Стойност
отчужда- отчуж- на площ
ване,
даване
та за
дка
на сер- отчуждавитут,
ване,
дка
лв.

6

7

*ВЪЛКАНА СЛАВОВА липсва адрес
КОЛЕВА

0,055

0,031

24

21

45

ЗАКРИТА ПАРТИДА

0,055

0,496

24

341

365

* „ А Г Р О Т Р Е Й Д - Д Д “ С. ОМАРЧЕВО,
ООД
община Сливен

8

СтойОбща
ност на стойплощта
ност,
за отлв.
чуждаване на
сервитут,
лв.
9

10

С Т Р.

44

1

ДЪРЖАВЕН

2

3.

3

32001

4

ВЕСТНИК
5

ЗАКРИТА ПАРТИДА
32087

*НИКОЛИНА ИВАНО- липсва адрес
ВА ЯНКОВА

32088

*ТОДОРКА ДИНЕВА липсва адрес
ПОЛЯКОВА

32089

*ЯНКА ДИНЕВА ВО- липсва адрес
ДЕНИЧАРОВА

4.

32002

*ГАНКА СТОЯНОВА гр. Стара Загора,
СИМАНОВА
ул. „Самара” №
3, бл. 8, вх. А,
ап. 31

5.

19025

ЗАКРИТА ПАРТИДА
19062

БРОЙ 88

6

7

0,004

1,119

8
2

9
770

772

0,017

0,357

7

246

253

67

67

0,098

10

* „ А Г Р О Т Р Е Й Д - Д Д “ С. ОМАРЧЕВО,
ООД
община Сливен

Всичко за собственост на физически лица:

0,131

2,101

57

1445

1502

1.

0,009

0,373

4

273

277

Всичко стопанисвано от общината:

0,009

0,373

4

273

277

1.

22014

ОБЩИНА СЛИВЕН

0,059

0,850

25

676

701

2.

32059

ОБЩИНА СЛИВЕН

63

неустановен собственик

0,003

0,290

1

175

176

Всичко за общинска собственост:

0,062

1,140

26

851

877

Всичко за землище с. Биково, община Сливен:

0,202

3,614

87

2569

2656

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
гр. Кермен
№
по
ред

Имот
№

Имот
нов
№

1

2

3

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

4

5

Площ
Площ
за от- за отчужчуждаване
даване, на сервидка
тут,
дка

6

7

Стойност на
площта
за отчуждаване,
лв.

Стойност на
площта
за отчуждаване на
сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

8

9

10

1. 64023

Д И М И Т Ъ Р Т Е Н Е В гр. Кермен, ул. „Ленин”
ЯЛАНСКИ
№ 9

0,009

2. 64024

* Недка Димитрова липсва адрес
Стойнова

0,025

0,004

16

3

19

3. 65002

ТЯНА ГЕОРГИЕВА гр. Кермен, ул. Тодор
ГЕОРГИЕВА
Каблешков № 6

0,028

0,013

15

8

23

4. 71011

* Н-ци ИЛИЯ СЪБЕВ липсва удостоверение
КОЛЕВ
за наследници

235

235

5. 362

364

Н-ци Мария Георгиева липсва удостоверение
Панова
за наследници

Всичко за собственост на физически лица:

6

0,364

6

0,009

0,424

1

54

55

0,071

0,805

38

300

338

1. 354

ОБЩИНА СЛИВЕНЗЕМИ ЧЛ. 19

0,005

0,158

1

18

19

2. 356

ОБЩИНА СЛИВЕНЗЕМИ ЧЛ. 19

0,006

0,027

1

4

5

3. 98001

ОБЩИНА СЛИВЕНЗЕМИ ЧЛ. 19

0,009

0,174

1

26

27

0,020

0,359

3

48

51

Всичко стопанисвано от общината:
1. 678

ОБЩИНА СЛИВЕН

0,041

26

26

БРОЙ 88
1

ДЪРЖАВЕН

2

3

4

2. 698

ВЕСТНИК

5

ОБЩИНА СЛИВЕН

3. 350

352

С Т Р. 4 5

6

7

8

9

0,007

10

4

неустановен собственик

0,092

4
61

61

Всичко за общинска собственост:

0,048

0,092

30

61

91

Всичко за землище гр. Кермен, община Сливен:

0,139

1,256

71

409

480

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ
277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Чокоба
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

1. 41006

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул.,
№

Площ за отчуждаване,
дка

ЗАКРИТА ПАРТИДА

Обща
стойност,
лв.

0,018

12

Всичко за собственост на физически лица:

0,018

12

Всичко за землище с. Чокоба, община Сливен:

0,018

12

41039 * Стефка Русева Стоянова

община „Тунджа”, с. Дражево

41040 *Съсобственост
*Руси Стоянов Русев

община Сливен, с. Чокоба

*Марийка Димитрова Сто- община Сливен, с. Чокоба
янова
41041 *Донка Русева Тодорова

община Сливен, с. Чокоба

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.

„АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ НОВА ЗАГОРА – ЯМБОЛ ЛОТ-3 ОТ КМ 241+900 ДО КМ 277+597
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Хаджидимитрово
№
по
ред

1

Имот Нов
№
№ на
имот

2
1. 19062
2. 20022
3. 20024
4. 20031
5. 22005
6. 27027

7. 27029
8. 22002

3

Собственик

Постоянен адрес – гр.,
ул., №

Площ
за отчуждаване,
дка

Площ
за
отчуждаване
на сервитут,
дка

Стойност на
площта за
отчуждаване,
лв.

4

5

6

7

8

0,005

0,079

2

61

63

0,003

0,116

1

92

93

0,009

0,274

4

212

216

0,009

0,667

3

340

343

0,028

0,143

17

154

171

0,009

0,041

4

32

36

0,012

1,357

5

1094

1099

0,128

1,928

77

2156

2233

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ община „Тунджа“, к. ХадТОМОВ
жидимитрово
МАРИЯ АТАНАСОВА гр. Бургас, Изгрев 26 Г 10
ГЕОРГИЕВА
СТОЯНКА ТОМАЕВА община „Тунджа“, к. ХадПАНАЙОТОВА
жидимитрово
* Митко Панайотов община Тунджа, к. ХаджиМитев
димитрово
* ЗАРАФИНА
гр. София, бул. ГорноДИМИТРОВА
бански № 118, бл. 29, вх.
КАСАБОВА
В, ап. 66
Н-ци МАРИЯ ДОБРЕВА ДРАГИЕВА
Диан Панайотов Ге- липсва адрес
оргиев
Георги Панайотов Ге- липсва адрес
оргиев
* СТАНИМИР СТАЙ- община „Тунджа”, к. ХадКОВ СТОЙКОВ
жидимитрово
22006 * Борис Георгиев Гин- липсва адрес
дев

Стойност
на площта за отчуждаване
на сервитут,
лв.
9

Обща
стойност,
лв.

10

С Т Р.

46

1

2

ДЪРЖАВЕН
3

9. 22007

10. 29001
11. 29003
12. 20023
13. 20032

4

ВЕСТНИК

5

*Съсобственост
*Кинка Василева Стателова-Грънчарова
*Стефан Василев Стефанов
ПЕНКА ИЛИЕВА
СТЕФАНОВА
29054 * Живко Валентинов
Николов
* ТОДОР ПАНАЙОТЕВ КУРТЕВ
Н-ци ЕНЧО КИРОВ
ПАНАЙОТОВ
Янка Енчева Велева

гр. София, ж. к. „Младост
– 4“, бл. 434, вх. 1
гр. София, ул. „Славянска” № 6
липсва адрес
гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ № 1
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“
№ 341, ет. 8

6

7

0,010

0,080

6

83

89

0,010

0,318

6

356

362

0,001

0,065

1

70

71

0,551

427

427

0,084

65

65

8

9

10

0,226

180

180

липсва адрес

Тодорка Енчева Мо- липсва адрес
нева
*Съсобственост

14. 22004

БРОЙ 88

Иван Димитров Рочев липсва адрес

15. 29039

Катерина Димитрова липсва адрес
Рочева-Борова
29047 * „ИНТЕР МАТЕРИ- гр. Ямбол, ул. „Ормана“
АЛИ – Ямбол“ – АД № 34
Всичко за собственост на физически лица:

0,009

0,609

5

681

686

0,233

6,538

131

6003

6134

1. 21

Община Тунджа

0,023

10

2. 36

Община Тунджа

0,017

10

Община Тунджа

0,009

КМЕТСТВО ХАДЖИДИМИТРОВО
Всичко за общинска собственост:

0,009
0,058

1,002

25

82

107

Всичко за землище с. Хаджидимитрово, община Тунджа:

0,291

7,540

156

6085

6241

3. 701
4. 635

702

1,002

1

10
10
82

4

83
4

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

8795

РЕШЕНИЕ № 789
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на „Автомагистрала „Тракия“, участък Стара
Загора – Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100
до км 241+900 – Напоителни и отводнителни канали и реконструкция на газопроводи“
на територията на област Стара Загора и
област Сливен
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и гарантиране на условия за изпълнение на
строителството в определените в договора
срокове и усвояване на планираните средства
от финансовата рамка на проекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък Стара
Загора – Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100 до

км 241+900 – Напоителни и отводнителни канали и реконструкция на газопроводи“ съгласно
влезли в сила парцеларни планове, одобрени
със Заповед № РД-02-14-1198 от 6 юли 2010 г.
и Заповед № РД 02-14-483 от 31 март 2010 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството, части от имоти – частна собственост, представляващи горски и земеделски фонд,
намиращи се на територията на област Стара
Загора и област Сливен, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение,
размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение към т. 1
АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
горски фонд
с. Бъдеще
№
по
ред

Имот
№

Имот
нов
№

1. 112002

112074

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за отчуждаване,
дка

*Н-ци ПЕТКО ИВАНОВ
ДИМИТРОВ

Стойност,
лв.

0,120

67

Всичко за собственост на физически лица:

0,120

67

Всичко за землище с. Бъдеще, община Стара Загора:

0,120

67

Надка Иванова Петрова

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“
№ 26, вх. Д, ап. 110

Анка Иванова Вълчева

гр. Стара Загора, ул. „Гурко“ № 100,
вх. В, ап. 61

Петко Иванов Петков

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики“ № 168, ап. 59

Донка Петкова Иванова

гр. Стара Загора, ул. „Иречек“ № 30,
вх. А, ап. 8

Кольо Иванов Иванов

гр. Стара Загора, ул. „Княз Борис“
№ 126, ап. 8

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
горски фонд
с. Коларово
№
по
ред

Имот
№

Имот
нов
№

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчуждаване,
дка

Стойност,
лв.

1

2

3

4

5

6

7

1. 120041

120118

Н-ци МИНЧО АТАНАСОВ
ДИМИТРОВ

0,432

Мария Тодорова Абаджиева липсва адрес
Михаил Тодоров Минчев

липсва адрес

Калинка Стоянова Кирова липсва адрес
Златка Кирова Георгиева

липсва адрес

Минчо Петков Минчев

липсва адрес

Златка Ганчева Грозева

община Раднево, с. Коларово

Галин Димитров Първанов област Ямбол, с. Маломирово
Даниел Първанов Дими- липсва адрес
тров
Иван Петков Минчев

липсва адрес

Евгений Симеонов Си- липсва адрес
меонов
Деко Христов Деков

община Раднево, с. Коларово

Димо Ганчев Димов

липсва адрес

Станислава Ганчева Въл- липсва адрес
чева

1149

С Т Р.
1

48
2

2. 120058

ДЪРЖАВЕН
3

120119

ВЕСТНИК

4

5

Славка Тенева Динева

област Ст. Загора, с. Могила

Димо Тенев Ганчев

липсва адрес

Н-ци ЖЕЛЬО ДИМИТ
РОВ ГЕРГАНОВ

БРОЙ 88
6

7

0,265

214

0,023

19

0,156

126

Марийка Желева Генчева община Раднево, с. Коларово
Еленка Господинова Кос липсва адрес
това
Добринка Господинова липсва адрес
Пенева
Велика Иванова Димит гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
рова
Велики“ № 172
Иванка Димитрова Желева липсва адрес
3. 120061

120061

Н-ци ПЕНЧО ПЕНЕВ
РУКАНОВ
Мария Тилева Илиева

община Стара Загора, с. Памукчии

Георги Тилев Георгиев

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
Велики“ № 161

Радка Петкова Диметрова липсва адрес
Стойка Петкова Иванова

липсва адрес

Пенчо Иванов Пенчев

липсва адрес

Дончо Иванов Пенчев

липсва адрес
липсва удостоверение за наследници

4. 120074

120120

*Н-ци ТАНЬО ДЕКОВ
КАТЪРОВ

5. 120076

120121

*ТОДОРКА СТЕФАНОВА липсва адрес
ИВАНОВА

0,648

522

6. 120082

120122

Н-ци КУНЬО ИВАНОВ
ДЖИГЕРОВ

0,381

310

0,117

95

Куньо Йовчев Кунев

гр. Стара Загора, ул. „Княз Борис“
№ 136, ап. 39

Мария Йовчева Гавазова

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
Велики“ № 142

Коста Костов Вълчев

гр. Стара Загора, ул. „Венера“ № 8,
ап. 11

Ганка Костова Христова

гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Д. Асенов“ № 22а

Динка Грозева Иванова

община Раднево, с. Коларово

Мария Иванова Иванова

гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Д. Асенов“ № 127

Йовка Иванова Чакърова гр. Ст. Загора, ул. Парчевич 48
Калина Кунева Генова

липсва адрес

Марийка Димитрова Де- гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 17
нева
Димитър Иванов Дими- гр. Стара Загора, ул. „Трите чучура“
тров
№ 7
Петър Иванов Димитров
7. 120085

120124

гр. Стара Загора, ул. „Трите чучура“
№ 7

Н-ци РАШО МИНЧЕВ
НЕЙКОВ
Денка Иванова Павлова

гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ № 37

Михаил Петков Рашев

гр. Пловдив, ул. „6-ти септември“
№ 125

Дина Рашева Рашева

гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“
№ 38

Людмила Тенева Рашева

гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“
№ 38

Рашко Райков Славов

гр. София, ж.к. „Красна поляна”,
бл. 252
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ВЕСТНИК

4

С Т Р. 4 9

5

6

7

Евгения Райкова Славова гр. Стара Загора, бул. „Патриарх
Евтимий“ № 7
Марина Славова Славова гр. София, ул. „Лавеле“ № 20
Рая Славова Славова-Шин- гр. София, кв. „Хладилника“ № 122
длер

8. 120089

120125

Мирчо Иванов Арманов

гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 62

Иван Мирчев Арманов

гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 82

Н-ци КОЛЬО ПЕТКОВ
СИВЧЕВ

0,518

417

Всичко за собственост на физически лица:

2,540

2852

Всичко за землище с. Коларово, общ. Раднево:

2,540

2852

Елена Грозева Сивова

липсва адрес

Светла Грозева Сивова

липсва адрес

Михаил Христакиев Ми- липсва адрес
хайлов
Танка Стаева Петкова

липсва адрес

Николай Тенев Колев

липсва адрес

Петко Колев Петков

община Раднево, с. Коларово

Янка Иванова Петкова

община Раднево, с. Коларово

Кольо Мънчев Колев

липсва адрес

Иван Мънчев Колев

липсва адрес

Надя Иванова Танева

гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ №
137В, ап. 83

Кинка Иванова Бакалова липсва адрес

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900

Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
с. Загоре
№ Имот
по
№
ред

1

2

Собственик

Постоянен адрес – гр.,
ул., №

3

4

Площ за Площ Стойност Стойотчужда- за от- на площ- ност на
ване,
чужда- та за от- площта
дка
ване на чуждаваза отсервине,
чужд.
тут,
лв.
на сердка
витут,
лв.
5
6
7
8

1. 61001 Н-ци НЕЙЧО ДИМИТРОВ с. Загоре, община Стара
НЕЙЧЕВ
Загора
Нейка Димитрова Нейчева липсва адрес
Христина Димитрова Нейчева
2. 61002 ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ НЕЙЧЕВ
3. 61003 *Н-ци ГОСПОДИН ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ НЕЙЧЕВ
4. 61004 Н-ци БОНЬО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
Керка Иванова Иванова
Мария Бонева Минкова

1,329

Стойност,
лв.

9

1009

1009

липсва адрес
с. Загоре, община Стара
Загора
липсва адрес

0,588

1,108

392

842

1234

0,418

2,678

278

2117

2395

2756

2756

с. Загоре, община Стара
Загора
2,616
с. Загоре, община Стара
Загора
липсва адрес

С Т Р.
1

50
2

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

Минко Бонев Минков
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5

6

7

8

9

1054

1054

с. Загоре, община Стара
Загора

5. 61005 Н-ци МАРИЯ БОНЕВА ЗАПРЯНОВА

1,000

Керка Иванова Иванова

с. Загоре, община Стара
Загора

Мария Бонева Минкова

липсва адрес

Минко Бонев Минков

с. Загоре, община Стара
Загора

6. 62001 СТОЯНКА ГИЧЕВА НЕЙ- гр. Стара Загора, кв. „ЖеЧЕВА
лезник”, ул. „Старозагорско въстание” № 24,
вх. 0, ап. 45

0,029

0,360

19

268

287

7. 63005 Съсобственост:

0,577

1,151

384

946

1330

8. 63006 РАЙНА ПЕТРОВА ИВА- с. Свободен, община РадНОВА
нево

0,306

3,177

204

2561

2765

9. 63014 РУСА НЕЙКОВА КОСТА- с. Християново, община
ДИНОВА
Стара Загора

0,123

1,585

82

1278

1360

1570

1570

ДИМКА ИВАНОВА
ТЕНЕВА

с. Загоре, община Стара
Загора

Н-ци ПЕТЪР ТЕНЧЕВ
ПЕТРОВ

с. Загоре, община Стара
Загора

Галя Кирова Петрова

липсва адрес

Константин Петров Петров липсва адрес

10. 63015 ДИНА НЕЙКОВА ДАНА- с. Коларово, община РадИЛОВА
нево

1,986

11. 88002 ДИНА ДИНЕВА ДИНЕВА с. Загоре, община Стара
Загора

0,889

592

592

12. 88005 ДЕШКА ИВАНОВА СТЕ- с. Загоре, община Стара
ФАНОВА
Загора

0,464

309

309

13. 88006 *ТАНЬО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ с. Загоре, община Стара
Загора

0,090

60

60

14. 88007 ТЕНЬО МИТЕВ ДИНЕВ

гр. Стара Загора, кв. „К.
Ганчев”, ул. „Мизия” № 8

0,383

255

255

15. 88008 БЯЛКА ПЕТКОВА ДИМОВА гр. Стара Загора, кв. „К.
Ганчев”, ул. „Загоре” № 11

0,405

270

270

16. 89008 МИТКО ГОСПОДИНОВ с. Загоре, община Стара
МИТКОВ
Загора

1,225

816

816

17 89009 *ДОНКА ЕНЕВА ТРОЕВА

гр. Стара Загора, ул. „Ат.
Илиев” № 150, вх. Г, ап. 89

0,264

176

176

18. 89033 *МАРИЙКА ГОСПОДИНО- с. Загоре, община Стара
ВА ГЕОРГИЕВА
Загора

0,236

157

157

19. 89035 *МАРИЙКА ГОСПОДИНО- с.Загоре, общ.Стара Загора
ВА ГЕОРГИЕВА

0,540

360

360

20. 89037 *ТАТЯНА ДИНЕВА КРАЕВА с. Загоре, община Стара
Загора

1,280

852

852

Всичко за собственост на физически лица:

7,817

16,990

5206

14 401

19 607

0,289

4,297

121

2731

2852

14

14

1. 95001 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
2. 83

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

3. 274

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

0,081

0,196
34

34

4. 278

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

0,056

23

23

5. 396

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

0,004

2

2

6. 417

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

0,079

33

33

Всичко за собственост на общината:

0,509

4,493

213

2745

2958

Всичко за землище с. Загоре, община Стара Загора:

8,326

21,483

5419

17 146

22 565

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
с. Боздуганово
№
по
ред

Имот
№

1. 13036

2. 54021

3. 54022

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

* Н-ци ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
Пенка Димитрова Петкова

липсва адрес

Иван Петков Петков

липсва адрес

Тодор Петков Петков

липсва адрес

*Н-ци ЦВЯТА ГРУДЕВА ГРУДЕВА

Площ за от- Стойност,
чуждаване,
лв.
дка
1,201

484

0,238

133

Груди Господинов Маринов

гр. Стара Загора, ул. „Св. Троица“
№ 79, вх. А, ап. 12

* ГРУДИ ГОСПОДИНОВ МАРИНОВ

гр. Стара Загора, ул. „Св. Троица“
№ 79, вх. А, ап. 12

0,581

325

Всичко за собственост на физически лица:

2,020

942

1. 54004

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,141

79

2. 113

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,033

13

3. 535

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,333

134

Всичко за собственост на общината:

0,507

226

Всичко за землище с. Боздуганово, община Раднево:

2,527

1168

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представянето от собствениците на документите за собственост и
удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
с. Коларово
№
по
ред

Имот
№

1. 113012

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

*Съсобственост

Площ за
отчуждаване,
дка

Стойност,
лв.

0,297

198

*Ивайло Маринов Диманов

липсва адрес

*Н-ци ДЕЯН МАРИНОВ ДИМАНОВ

с. Коларово, община Раднево

Митка Димова Петрова

с. Загоре, община Стара Загора

2. 113013

*ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Коларово, община Раднево

0,433

288

3. 113014

*ДИНКА ТАНЕВА ХАДЖИЙСКА

гр. Стара Загора, ул. „Симеон Велики“ № 139, ап. 4

0,314

209

4. 113015

*МИЛКА ТАНЕВА КАТЪРОВА

гр. Стара Загора, ул. „Житна“, бл.
12, ап. 8

0,093

62

Всичко за собственост на физически лица:

1,137

757

1. 6

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,020

13

2. 29

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,085

57

3. 68

ОБЩИНА РАДНЕВО

0,065

43

Всичко за собственост на общината:

0,170

113

Всичко за землище с. Коларово, община Раднево:

1,307

870

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН
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Автомагистрала „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
с. Дядово
№
по
ред
1.

2.

Имот
№
2010

2011

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за отчуждаване,
дка

*Н- ци КОЛЬО ТРИФОНОВ КОЛЕВ

Стойност,
лв.

0,523

510

с. Дядово, община Нова Загора

0,186

181

Всичко за частна собственост:

0,709

691

Всичко за землище с. Дядово, община Нова Загора:

0,709

691

Милен Колев Трифонов

гр. Нова Загора, пл. „Свобода“
№ 11, ап. 3

Трифон Колев Трифонов

гр. Нова Загора, пл. „Свобода“
№ 11, ап. 4

*ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

Автомагистрала „ТРАКИЯ“ ОРИЗОВО – БУРГАС
ЛОТ № 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА
ОТ KM 210+100 ДО KM 241+900
Корекция на напоителни и отводнителни канали, изместване на газопровод
с. Загорци
№
по
ред

1.

Имот
№

36007

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Площ за
отчуждаване,
дка

*Съсобственост

Площ за
отчуждаване на
сервитут,
дка

Стойност Стойност
на площта на площта
за отчуж- за отчуждаване,
даване на
лв.
сервитут,
лв.

Стойност,
лв.

0,601

388

388

*ТРИФОН ИВАНОВ липсва адрес
ТЕРЗИЕВ
*Антон Иванов Терзиев липсва адрес
2.

36008

ВЕЛИЧКА ЗЛАТЕВА
ЛЕСОВА

с. Загорци, община
Нова Загора

0,249

161

161

3.

36035

КАЛЯ НЕЙЧЕВА
ПЕТРОВА

с. Загорци, община
Нова Загора

1,417

975

975

4.

36041

СТАНА ГЕОРГИЕВА
ДИМОВА

гр. Стара Загора, ул.
„Ген. Столетов“ № 127А

0,231

154

154

5.

37002

*Петър Желев Петров

гр. Нова Загора, ул. „20
април“ № 12А

0,318

219

219

6.

37003

*Петър Желев Петров

гр. Нова Загора, ул. „20
април“ № 12А

0,926

617

617

7.

37007

*ПЕНКА ПЕНКОВА
АТАНАСОВА

гр. Стара Загора,
ул. „Радецки“ № 6, ап. 8

0,123

85

85

8.

37019

*ДИНЬО ГЕОРГИЕВ
КОТЕВ

с. Загорци, община
Нова Загора

0,053

1,322

43

1336

1379

Всичко за собственост на физически лица:

0,053

5,187

43

1.

513

КМЕТСТВО
Всичко за собственост на общината:

Всичко за землище с. Загорци, община Нова Загора:

0,053

3935

3978

0,079

53

53

0,079

53

53

3988

4031

5,266

43

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 790
ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък
Ямбол – Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до
к м 325+280 – Електропроводи, да лекосъобщителни мрежи и газопроводи“ на територията на област Ямбол и област Бургас
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни държавни и значими обществени
интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и гарантиране на условия
за изпълнение на строителството в определените
в договора срокове и усвояване на планираните
средства от финансовата рамка на проекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък
Ямбол – Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

км 325+280 – Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и газопроводи“ съгласно влезли в
сила парцеларни планове, одобрени със Заповед
№ РД-02-14-484 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31 март
2010 г., части от имоти – частна собственост,
представляващи земеделски фонд, намиращи
се на територията на област Ямбол и област
Бургас, подробно описани в приложението по
вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 1

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Хаджидимитрово
№
по
ред

Имот
№

1.

18039

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ
за отчужд.,
дка

Стойност,
лв.

*Н-ЦИ ЗЛАТКА ИВАНОВА липсва удостоверение за наСТЕФАНОВА
следници

0,016

7

Всичко за собственост на физически лица:

0,016

7

Всичко за землище с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“:

0,016

7

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и
удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Дражево
№
по
ред
1.

Имот
№

184

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул.,
№

ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19 ЗСПЗЗ

Площ за
отчужд. на
сервитут,
дка

Стойност,
лв.

1,574

903

Всичко стопанисвано от общината:

1,574

903

Всичко за землище с. Дражево, община „Тунджа“:

1,574

903

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за
наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Кабиле
№
по
ред

Имот
№

Нов
№
на
имот

1. 9006

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Закрита партида
9054
9055
9061
9062
9063
9057

2. 11031

3. 11032
4. 11045

1. 11042

Собственик

11057

община „Тунджа“,
с. Кабиле
*Йорданка Георгиева Гочева община „Тунджа“,
с. Кабиле
*Георги Иванов Георгиев
община „Тунджа“,
с. Кабиле
*Георги Иванов Георгиев
община „Тунджа“,
с. Кабиле
*Георги Иванов Георгиев
община „Тунджа“,
с. Кабиле
*Кольо Георгиев Иванов
община „Тунджа“,
с. Кабиле
Н-ЦИ ГЕОРГИ ПЕНКОВ
ДИМОВ
СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА липсва адрес
МИТЕВА
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОР- липсва адрес
ГИЕВ
ИВАН ПЕНКОВ ГЕОРГИ- липсва адрес
ЕВ
НЕДЯЛКО МИХАИЛОВ липсва адрес
АБРАШЕВ
КРАСИМИРА МИХАИЛО- липсва адрес
ВА ДИМИТРОВА
*ПАСКА ВАСИЛЕВА ПЕН- липсва адрес
КОВА
*СТОЯНКА СИМЕОНОВА община „Тунджа“,
АВРАМОВА
с. Кабиле
Всичко за собственост на физически лица:

Площ
за отчужд.,
дка

Площ
СтойСтойза отчужд.
ност
ност на
на сервина пло- площта
тут,
щта за
за отдка
отчужд., чужд. на
лв.
сервитут,
лв.
0,010
6

6

*Симеон Йорданов Динев

0,006

0,095

4

86

90

0,004

0,044

3

38

41

0,002

0,086

1

31

32

0,022

0,225

14

155

169

Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ

0,005

2. 11041

Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ

0,005

0,019

1

0,010

0,019

2

1. 102

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

2. 160

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

0,002

3. 431

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

0,001

4. 6030

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Всичко стопанисвано от общината:

5. 10026

6. 12042

Обща
стойност,
лв.

0,128

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

10074

Георги Делчев Попниколов липсва адрес

0,022

0

1
7

8

7

9

99

99

1

1

75

75

77

83

0
0,092

0,020
10059

1

0,183

6

ОБЩИНА „ТУНДЖА“,
С. КАБИЛЕ
Всичко за собственост на общината:

0,010

3

3

0,033

0,425

9

252

261

Всичко за землище с. Кабиле, община „Тунджа“:

0,065

0,669

25

414

439

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Завой
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

1. 14370

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

* СТОЯН ТОДОРОВ ГИЧЕВ

2. 14390

Площ за
отчужд.,
дка

с.Завой, община „Тунджа“

0,004

2

0,004

2

0,004

2

0,004

2

Всичко за собственост на физически лица:

0,016

8

Всичко за землище с. Завой, община „Тунджа“:

0,016

8

ЗАКРИТА ПАРТИДА
14391

* „ИВОНТИ 2000“ ЕООД

3. 14410

Стойност,
лв.

ЯМБОЛ, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ 28, ЕТ. 3, АП. 9

Н-ЦИ СТОЯН ТЕНЧЕВ ИВАНОВ
ДИМКА СТОЯНОВА ТЕНЧЕВА

липсва адрес

МАРИН ТЕНЧЕВ СТОЯНОВ

липсва адрес

ВЕЛЬО АНТОНОВ СТОЯНОВ

липсва адрес

МАРИЙКА ПЕНКОВА ТЕНЧЕВА

липсва адрес

СТОЯНКА МАРИНОВА ВЪЛКОВА липсва адрес

4. 16205

ПЕТКО МАРИНОВ СТОЯНОВ

липсва адрес

ВЪЛКО СТОЯНОВ ТЕНЧЕВ

липсва адрес

*СЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ

С. ЗАВОЙ, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за
наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Зимница
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

1. 38064
2. 38053

38014

3. 22120
4. 22081

22187

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчужд.,
дка

Стойност,
лв.

ТЕНЮ КУРТЕВ ТЕНЕВ

С. ЗИМНИЦА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА

0,005

3

Н-ци Жеко Атанасов Жеков

липсва удостоверение за наследници

0,005

3

ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА РАЙНОВА СЛИВЕН, УЛ. „СИНИ КАМЪНИ“ 3-А-4

0,005

3

Марийка Стефанова Стефанова

0,005

3

0,020

12

гр. Русе, ул. „Клисура“ № 67

Всичко за землище с. Зимница, община Стралджа:

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за
наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Воденичане
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчужд.,
дка

Стойност,
лв.

1

2

3

4

5

6

7

1.

30095

2.

81012

ИВАН НЕДЕВ НЕДЕВ
81017

ЯМБОЛ, ЗЛ. РОГ, БЛ. 13, ВХ. А,
ЕТ. 3, АП. 8

* Съсобственост
*ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ ДРА- липсва адрес
ГАНОВ

0,010

5

0,025

13

С Т Р.
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5

6

7

*КРАСЕН ПАНАЙОТОВ ДРА- липсва адрес
ГАНОВ
*ПЛАМЕН КРАСЕНОВ ДРА- липсва адрес
ГАНОВ
*ВЕНЕЛИН КРАСЕНОВ ДРА- липсва адрес
ГАНОВ
3.

50530

ВЕЛИКО МИНКОВ ВЕЛИКОВ С. ВОДЕНИЧАНЕ, ОБЩИНА
СТРАЛДЖА

0,005

3

4.

50661

КОЙЧО ВЕЛИКОВ ДЯКОВ

0,005

3

Всичко за собственост на физически лица:

0,045

24

Всичко за землище с. Воденичане, община Стралджа:

0,045

24

СЛИВЕН, УЛ. „К. ФИЧЕТО“,
БЛ. 12, АП. 3

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Деветак
№
по
ред

Имот
№

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул.,
№

Площ
за отчужд.,
дка

Площ
за отчужд.
на сервитут,
дка

СтойСтойност на ност на
площта площта
за отза отчужд.,
чужд.
лв.
на сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

1.

28013

*ИВАН ГОСПОДИНОВ липсва адрес
СЕМКОВ

0,004

0,044

2

25

27

2.

28132

*Н-ЦИ МАРИЯ ДРАГИ- липсва удостоверение за наЕВА КАПИТАНОВА
следници

0,004

0,019

1

7

8

3.

28133

ВАСИЛ ПАТЕВ БОЕВ

0,002

0,038

1

14

15

Всичко за собственост на физически лица:

0,010

0,101

4

46

50

1.

204

ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,002

2.

30057

КМЕТСТВО ДЕВЕТАК

0,010

ГР.СЛИВЕН, КВ. „ДРУЖБА“, БЛ. 28, ВХ. А, АП. 41

1

1

4

4

Всичко за собственост на общината:

0,012

0,000

5

5

Всичко за землище с. Деветак, община Карнобат:

0,022

0,101

9

46

55

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Железник
№
по
ред

Имот
№

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

Площ за
отчужд.,
дка

Стойност,
лв.

1. 14087

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ ГР. М. ТЪРНОВО, УЛ. „М.ВИШНЯЕВ“ 7,
ВХ. 1, ЕТ. 5

0,005

2

2. 14195

ПЕТКО МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ ГР. САДОВО, УЛ. „В. КОЛАРОВ“ № 18

0,005

2

3. 18030

*Н-ци ИВАН ТАНЕВ БАХЧЕВА- липсва удостоверение за наследници
НОВ

0,005

2

0,015

6

Всичко за собственост на физически лица:
1. 178

ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ

0,005

2

Всичко стопанисвано от общината:

0,005

2

Всичко за землище с. Железник, община Карнобат:

0,020

8

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение
за наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Крумово градище
№
Имот
по
№
ред
1. 116019
2. 117008

Собственик

Постоянен адрес – гр., ул., №

*„ЕЛАНА“ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СОФИЯ, УЛ. „К.ШАПКАРЕВ“ № 4
ЗЕМЯ
*Н-ЦИ ВЕЛИКА ЖЕЛЕВА ЛАЗАРОВА липсва удостоверение за наследници

Площ за Стойност,
отчужд.,
лв.
дка
0,005
1
0,005

1

Всичко за собственост на физически лица:

0,010

2

Всичко за землище с. Крумово градище, община Карнобат:

0,010

2

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за
наследници при нужда.

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
гр. Карнобат
№
по
ред

Имот
№

Собственик

Постоянен адрес –
гр., ул., №

Площ
за отчужд.,
дка

Площ за Стойност Стойност
Обща
отчужд. на площ на площта стойност,
на серви- та за от- за отчужд.
лв.
тут,
чужд.,
на сервидка
лв.
тут,
лв.

1. 254014

*Н-ци СЛАВЯНКА МИХАИЛО- липсва удостовереВА СТОЯНОВА
ние за наследници

0,002

0,124

1

105

106

2. 254015

БЕНЧО МИХАЛАКИЕВ БЕН- ГР. КАРНОБАТ,
ЧЕВ
УЛ. „В. ЛЕВСКИ“ 2

0,005

0,151

3

128

131

3. 254017

*Н-ЦИ МАРИЙКА ЛЮЦКАНО- липсва удостовереВА СТОЯНОВА
ние за наследници

0,010

8

8

4. 254018

СТЕФАНКА ПЕТРОВА ГЕОР- ГР. КАРНОБАТ, УЛ.
ГИЕВА
КИРИЛ И МЕТОДИЙ 26

0,094

80

80

5. 254019

Н-ЦИ СТАНКА ГЕНОВА ТО- С. КР. ГРАДИЩЕ,
ТЕВА
ОБЩ. КАРНОБАТ

0,099

84

84

86

87

8

8

6. 254020

Беко Димов Беков

гр.Карнобат, Бр. Миладинови 4

Гено Димитров Беков

гр.Карнобат, Московска 89, вх. 2, ап. 17

Н-ЦИ ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ

0,002

0,101

1

СТЕФАНА СТОЯНОВА ИВА- ГР. КАРНОБАТ, УЛ.
НОВА
„Д. БЛАГОЕВ“ 16
СТАНКА ИВАНОВА МАТАНО- ГР. БУРГАС, ЖК
ВА
„ЛАЗУР“, БЛ. 33,
ВХ. 3, ЕТ. 1
ГЕНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ГР. СТ. ЗАГОРА,
УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ 43,
ВХ. Б, АП. 44

7. 254021

КАЛИ АПОСТОЛОВ КАЛЕВ

ГР.КАРНОБАТ,
УЛ. „ЛЮЛИН“ 34

8. 255025

Съсобственост

0,009
0,002

0,009

0

2

2

Всичко за собственост на физически лица:

0,011

0,597

5

501

506

Всичко за землище гр. Карнобат, община Карнобат:

0,011

0,597

5

501

506

МАРИЯ ЯНКОВА ВЪЛЧЕВА

ГР. БУРГАС,
ЖК „СЛАВЕЙКОВ“,
БЛ. 58, АП. 15

ПАСКАЛ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ГР.БУРГАС,
ЖК „СЛАВЕЙКОВ“,
БЛ. 58, АП. 15

ЯНКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ГР. БУРГАС,
ЖК „СЛАВЕЙКОВ“,
БЛ. 58, АП. 15

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда.
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АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ЯМБОЛ – КАРНОБАТ ЛОТ 4 ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура
с. Драганци
№
по
ред

Имот
№

Нов
№ на
имот

Собственик

Постоянен адрес – Площ за
гр., ул., №
отчужд.,
дка

Площ
за отчужд.
на сервитут,
дка

СтойСтойност на
ност
площта
на
за от- площта
чужд.,
за отлв.
чужд.
на сервитут,
лв.

Обща
стойност,
лв.

1 19001

*Н-ЦИ ЖЕКО ЗЛАТЕВ СТО- липсва удостовеЯНОВ
рение за наследници

0,004

0,032

2

19

21

2 19002

*Н-ЦИ ЙОРДАН БАЛЕВ липсва удостовеМАНОЛОВ
рение за наследници

0,002

0,020

1

12

13

3 19004

*КОЛЮ ИВАНОВ НАНЕВ

С. ДРАГАНЦИ,
ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,002

0,086

1

59

60

4 19007

*КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕН- ГР. КАРНОБАТ,
ЧЕВ
УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ 35

0,002

0,123

1

79

80

5 19060

*ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИ- С. ДРАГАНЦИ,
ЕВ
ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,025

15

15

6 19061

*ДИМИТЪР БОЖИДАРОВ ГР. БУРГАС, УЛ.
ИЛИЕВ
„ЦАР БОРИС І“ 33

0,101

61

61

7 20001

*Н-ЦИ КОЛЬО ДИМИТРОВ липсва удостовеКОЛЕВ
рение за наследници

0,005

2

2

Закрита партида

0,005

2

2

8 20007

9 20045

20054

*РАДА ДИНЕВА ДОНЧЕВА С. ДРАГАНЦИ,
ОБЩИНА КАРНОБАТ

0

20055

*РОСИЦА НЕЙКОВА МАВ- ГР. СЛИВЕН,
РУДИЕВА
УЛ. „ТЕКСТИЛЕЦ“, БЛ. 44,
ВХ. 2

0

*Н-ЦИ СТОЯН ГОСПОДИ- С. ДРАГАНЦИ,
НОВ СТАНЧЕВ
ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,156

97

ИВАНКА СТОЯНОВА БЕ- ГР. КАРНОБАТ,
КОВА
УЛ. „БР. МИЛАДИНОВИ“ 4

0

ГОСПОДИН
СТАНЧЕВ

0

С Т О Я Н О В ДИМИТРОВГРАД,
УЛ. „П. ЕВТИМИЙ“ 11,
ВХ. А, АП. 4

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТАН- С. ДРАГАНЦИ,
ЧЕВА
ОБЩИНА КАРНОБАТ
10 20046

97

0

*ЕВГЕНИ РУСЕВ ГОСПО- СВ. ВЛАС, УЛ.
ДИНОВ
„ОДЕСА“ 8
Всичко за собственост на физически лица:

0,028
0,020

1 19026

ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,001

2 19027

ОБЩИНА КАРНОБАТ

0,571

9

17

17

359

368

0

0,005

0,028

2

17

19

Всичко стопанисвано от общината:

0,006

0,028

2

17

19

Всичко за землище с. Драганци, община Карнобат:

0,026

0,599

11

376

387

Забележки:
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за
наследници при нужда.
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона „Нов
№ на имот“. За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот.
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между държавите – членки на Европейския
съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация
Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на
Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 29 септември 2010 г. – ДВ,
бр. 80 от 2010 г. В сила за Република България
от 11 септември 2007 г.)
Това Споразумение за изпълнението на
Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“ (Документ
CCI 2007CB163PO046, одобрен от Европейската
комисия на 11.09.2007 г. (Решение C (2007) 4222),
между:
 държавите – членки на ЕС: Република Австрия, Кралство Белгия1, Република България, Република Кипър, Чешка република, Кралство Дания, Република Естония,
Република Финландия, Френската репуб
лика, Федерална република Германия,
Република Гърция, Република Унгария,
Ирландия, Италианската република, Репуб
лика Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембург, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република Полша,
Португалската република, Румъния, Словашката република, Република Словения,
Кралство Испания, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия (по-долу наричани ДЧ);
 държавите партньори: Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария 2 (подолу наричани държави партньори),
и
 Регион Нор-Па дьо Кале (the R é gion
Nord – Pas de Calais, Hôtel de Région, 59555
Lille Cedex, France), по-долу наричан РНПК;
Що се отнася до Белгия, задълженията на органите
на държавите членки относно „ИНТЕРРЕГ IVC“ се
изпълняват от органи, определени за тази цел. Това
е валидно всеки път, когато този документ касае
държавите членки или националните органи.
2
На по-късен етап Конфедерация Швейцария може
да реши да приложи същите задължения като тези,
определени за Кралство Норвегия в това споразумение. Това решение ще бъде утвърдено от ДЧ и
Кралство Норвегия чрез решение на Комитета за
наблюдение. Ще се документира чрез допълнение
към това Споразумение, подписано от Конфедерация
Швейцария, СО и УО.
1
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 Касата за депозити и влогове (the Caisse
des Dépôts et Consignations, 15 Quai Anatole
France, 75356 Paris 07 SP, France), по-долу
наричана КДВ,
се сключи въз основа на:
– регламентите на ЕС, определящи разпоредбите за Структурните фондове, и поспециално Регламент (EО) № 1080/2006
на Европейския парламент и Съвета от
5 юли 2006 г., Регламент на Съвета (EО)
№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г., Регламент
на Комисията (EО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г.;
– решението, взето от Постоянната комисия
на Регионалния съвет на Нор-Па дьо
Кале (Conseil R é gional Nord – Pas de
Calais) на 2 април 2007 г. за поемане от
името на Регион Нор-Па дьо Кале (Région
Nord – Pas de Calais) на функцията на
Управляващ орган на Оперативната програма за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“.
Преамбюл
Във връзка с член 59 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и в съответствие с Оперативна
програма за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“ (по-долу наричана ОП),
държавите членки определят Управляващ
орган, Сертифициращ орган и Одитен орган.
Те установят правилата и взаимоотношенията
между органите, описани по-горе, определящи
техните задачи и отговорности.
§ 1
Определяне на органите
1. ДЧ и държавите партньори определят
Регион Нор-Па дьо Кале (Région Nord – Pas
de Calais) да действа като Управляващ орган
(по-долу наричан УО), както е определено в
членове 14 и 15 от Регламента на Съвета (EО)
№ 1080/2006.
2. ДЧ и държавите партньори определят КДВ
да действа като Сертифициращ орган (по-долу
наричан СО), както е определено в член 14 от
Регламента на Съвета (EО) № 1080/2006 и член
61 от Регламента на Съвета (EО) № 1083/2006.
3. Съгласно член 14 от Регламент 1080/2006 г.
Одитният орган (ОО) се намира в държавата
членка, където е УО. В съответствие с административните разпоредби във Френската
република за одит на дейностите, съфинансирани от Европейските структурни фондове3,
междуведомствената комисия за координация
на контрола върху дейности, съфинансирани от
Структурните фондове на Европейския съюз,
действа като Одитен орган (по-долу наричан
ОО) съгласно разпоредбите, включени в членове
62 и 71(3) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и
член 14 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
3

Както е определено в Циркулярно писмо на френския
премиер-министър № 5210/ДВ от 13 април 2007 г.
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4. За изпълнението на Програма „ИНТЕРРЕГ
IVC“, УО, Комитетът за наблюдение и където
е приложимо, ОО ще бъдат подпомагани при
изпълнението на задълженията им от Съвместния технически секретариат (по-долу наричан
СТС) в съответствие с член 14 от Регламента
на Съвета (EО) № 1080/2006.
5. СТС ще действа под ръководството на УО.
Приема се, че УО ще има финансов принос,
като бъде домакин на СТС за целия период
на програмата съгласно споразумението, постигнато по време на Програмния комитет на
Оперативната програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“ в Брюксел на
12 декември 2006 г. СТС ще бъде подпомаган
от четири информационни звена, договорени
от УО и намиращи се в Катовице (Полша),
Лил (в СТС, Френската република), Рощок
(Германия) и Валенсия (Испания), за задачите, определени в раздел 6.1.6 от Оперативната
програма за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“.
§ 2
Задължения на УО, СО, ОО, ДЧ и държавите
партньори
1. Както е определено в член 15 (1) от Регламент (ЕО) № 1080/2006, УО отговаря за управ
лението и изпълнението на ОП в съответствие
с принципа на добро финансово управление,
както е определено в член 27 от Регламент (ЕО,
Евратом) 1605/2002. Отговорностите на УО са
определени в ОП, раздел 6.1.1. Съгласно член
21 от Регламент 1828/2006 УО ще предостави
от името на Френската република описание на
системата за управление и контрол съгласно
член 71 (1) от Регламент (ЕО) 1083/2006 и в
съответствие с модела, определен в Анекс XII
от Регламент (ЕО) 1828/2006. Описанието ще
бъде оценено от ОО, както е определено в член
71 (2 + 3) от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2. УО определя лица за контакт в рамките
на СТС, които да отговарят за информацията
и публичността, и информира Европейската
комисия за определените лица. Тези лица ще
участват активно в мрежите на Общността,
които могат да бъдат създадени съгласно член
10 от Регламент (EC) 1828/2006. В подкрепа на
УО компетентните национални и регионални
власти на всяка държава членка ще предприемат
всички необходими административни мерки,
които да осигурят ефективното прилагане на
всички разпоредби от раздел 1 на Регламент
(ЕО) 1828/2006 и да сътрудничат на Европейската комисия.
3. За да изпълни разпоредбата на член 60 от
Регламента на Съвета (ЕО) № 1083/2006, УО
ще разчита на системите за контрол, описани
в член 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006,
установени в държавите членки, в които се
намира бенефициентът. Съответните държави
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членки и Кралство Норвегия ще гарантират
чрез своите системи за финансов контрол на
бенефициентите, че всички подкрепящи документи, изискващи се за достатъчно одитно проследяване на направените разходи и плащания,
са описани, запазени в компютърна форма и
са налични. Те също така ще гарантират, че
системите за контрол са изградени съгласно
член 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 и
информацията, предоставена от всяка ДЧ на
ЕС и Кралство Норвегия, съответства на § 6
от това споразумение.
4. Съгласно член 60 (ж) от Регламент
(ЕО) 1083/2006 УО следва да гарантира, че
СО получава цялата необходима информация
за процедурите и верификациите, извършени
във връзка с разходите, направени за целите
на сертифицирането, така че надеждността на
системите за контрол и одитната пътека да
могат винаги да бъдат взети предвид, преди
заявлението за разходи да бъде представено на
Европейската комисия.
5. Дейността на СО ще се извършва в съответствие с член 61 от Регламент (ЕО) 1083/2006.
Отговорностите на СО са определени в раздел
6.1.2 от ОП.
6. За целите на сертифицирането СО ще
гарантира, че е получил необходимата информация от УО за процедурите и верификациите,
извършени във връзка с разходите, и че взема
предвид резултатите от всички одити, проведени
от или под ръководството на ОО. ОО, подпомаган от групата на одиторите, ще гарантира,
че всички одити се провеждат в съответствие
с член 62 (б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006
и § 7 от това споразумение.
7. Функциите на ОО ще се изпълняват в
съответствие с членове 62 и 71 от Регламент
(ЕО) 1083/2006 и членове от 16 до 18 от Регламент (ЕО) 1828/2006. Отговорностите на ОО
са определени в раздел 6.1.3 от ОП.
8. В съответствие с член 24 от Регламента
на Комисията (ЕО) № 1828/2006 държавите
членки и Кралство Норвегия ще предоставят
на УО, СО и ОО цялата информация, която
се изисква, за изпълнението на отговорностите
им по членове 60, 61 и 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и членове 14 и 15 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006.
§ 3
Национално финансиране и финансиране
от ЕФРР
1. СО администрира средствата от ЕФРР
и финансирането от Кралство Норвегия по
Програмата, както и националните вноски
към бюджета на техническата помощ (ТП).
Изискват се три отделни банкови сметки: една
за вноските за техническата помощ, една за
финансирането от ЕФРР и една за норвежкото финансиране. Швейцарското финансиране
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за проектите ще бъде изплащано директно от
отговорния национален орган на швейцарските
партньори по проекта. Швейцарското финансиране за ТП ще бъде изплатено директно по
банковата сметка на ТП.
2. Държавите членки на ЕС, и държавите
партньори ще преведат финансовите си задължения към ТП на девет вноски през периода
2007 – 2015 година. Плащането на годишната
вноска е дължимо до края на месец януари на
годината, за която се отнася. Разсрочване на
срока е възможно само в надлежно обосновани
случаи. СТС ще изпрати писмено искане три
месеца преди дължимата дата, указващо номера
на сметката, размера на годишните вноски и
датите, на които се дължи плащането. Бюджетът
на ТП се базира на финансовия план на ОП.
Той е разпределен между държавите – членки
на ЕС, според броя на населението им, като
включва и приноса на държавите партньори.
3. Доклад за състоянието на плащанията и
генерираните лихви по сметката ще бъде предоставян редовно на Комитета за наблюдение. В
съответствие с член 83 от Регламент 1083/2006
всички лихви, натрупани върху предварителното
финансиране от ЕФРР и Кралство Норвегия, ще
бъдат преведени в сметките на Оперативната
програма за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“, като се считат за ресурс
за държавите членки и Кралство Норвегия
под формата на национален публичен принос.
Лихвата, натрупана върху предварителното
финансиране от ЕФРР, ще бъде декларирана
пред Комисията по време на окончателното
приключване на Оперативната програма. Държавите членки и държавите партньори решават
как да бъдат използвани лихвите, натрупани
върху националните вноски за ТП.
4. В случай че в края на периода за изпълнение на програмата държавите членки и държавите партньори са превели повече средства,
отколкото в действителност са били използвани
за техническа помощ, СО ще възстанови тези
средства.
§ 4
Договори за финансиране и плащания към
бенефициентите
1. След решението на Комитета за наблюдение (КН) за разходите, свързани с проекти, УО
ще използва стандартната форма на договор за
финансиране, одобрен от КН, и ще определи
други подробности около задълженията и отговорностите на бенефициентите. Договорът за
финансиране се подписва от УО или от СТС
от името на УО и се адресира до водещия бенефициент по проекта (по-долу наричан водещ
партньор или ВП).
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2. В случаите, в които УО упражнява правото си да прекрати договора за финансиране,
държавите членки и/или Кралство Норвегия,
които участват в проекта, ще бъдат консултирани преди вземането на такова решение.
3. УО ще гарантира, че в договорите за финансиране е ясно посочено, че ВП е длъжен да
гарантира, че ВП и партньорите ще изготвят
всички документи, ще представят необходимата
информация и ще предоставят достъп до техните офиси на всеки оторизиран орган на ЕС,
ДЧ на ЕС, Кралство Норвегия или на УО за
целите на контрола и одита в съответствие с
член 90 от Регламент 1083/2006 и член 15 от
Регламент (ЕО) № 1828/2006. Договорите за
финансиране са в съответствие със системите
за контрол, изградени от ДЧ и Кралство Норвегия съгласно член 16 (1) от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
4. УП/СТС ще оценяват докладите и ще
наблюдават за точното изпълнение на одобрения проект, описан в договора за финансиране
съгласно процедурата, установена в описанието
на системата за управление и контрол. Редовните
доклади ще бъдат придружени от контролно
потвърждаване на разходите, подписано от
определения контрольор на ВП. Първият доклад ще бъде придружен и от индивидуалните
потвърждения от контрольор на партньора, които следва да отговарят на системата, изградена
от държавите членки и Кралство Норвегия в
съответствие с § 6 от това споразумение. Ако
има съмнение за някакви нередности, УО/
СТС или СО следва да информират компетентните национални органи, изброени в § 10
в съответствие с описанието на системата за
управление и контрол, и ще прекратят изплащането на ЕФРР или норвежкото финансиране
на партньора и разходите, които са обект на
проверка. СО ще извършва плащанията към
водещите партньори по проекта след одобрение
на докладите, получени от УО/СТС.
5. Плащанията по техническата помощ ще
се извършват от СО на база писмено искане от
УО след проверките, контрола и одобренията,
описани в § 6.
6. Съгласно член 80 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 СО ще гарантира, че водещите
партньори ще получат плащането на техния дял
от ЕФРР възможно най-бързо и изцяло. Няма
да се правят никакви отчисления, удръжки или
допълнителни специфични тежести, които биха
намалили сумата на плащането.
7. ДЧ се ангажират да предоставят само
95 % от средствата от ЕФРР от бюджета на
Програмата за проекти, за да гарантират, че ВП
могат да получат плащане до целия одобрен
размер на техния бюджет от ЕФРР. Решението
относно оставащите 5 % от програмния бюджет
на ЕФРР за проектите ще бъде взето на покъсна фаза от КН.
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8. Всички суми, описани в договора за финансиране, са в евро (EUR). Средствата ще се
отпускат в евро (EUR) по банковата сметка, посочена от ВП във формуляра за кандидатстване
по проекта. Рискът от промяната в обменния
курс ще бъде за сметка на ВП.
§ 5
Дискреционна власт във връзка с управлението
на проектите
1. УО/СТС може да вземе решение за промени дотолкова, доколкото целите и другите
основни характеристики на проекта не се променят. Той може също да решава и за промени,
които нямат последици върху избираемостта
или резултатите от проекта. По-конкретно УО/
СТС могат да вземат решения за следното:
 допълнителни маловажни условия към
вече одобрените проекти в случай, че са
намерени допълнителни грешки или има
искания за разяснения по време на преговорите с водещия партньор;
 промяната на партньорството, оттеглянето
или замяната на максимум до двама
партньори, или ако са повече – до 10 %
от партньорите в проекта, при условие че
съдържанието и изпълнението на основните дейности не се променя; замяната с
нови партньори подлежи на одобрение от
държавите членки, Кралство Норвегия или
Конфедерация Швейцария в зависимост
от местонахождението на партньорите;
 преразпределянето на бюджета с до 20 %
от общите разходи, както е посочено в
одобреното проектно предложение;
 промени в дейностите, които не променят
целта на проекта;
 удължаване срока на проекта, без да се
надхвърля крайният срок на програмата;
 удължаване на датата, до която докладът
за изпълнение на дейностите трябва да
бъде представен от водещия партньор;
 намаление на одобрения бюджет на проекта, когато някой от партньорите се оттегля или намалява дейностите си.
2. КН ще взема решения по всички други
случаи и ще бъде информиран за решенията,
взети от УО/СТС.
§ 6
Финансов контрол на бенефициентите
1. Съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 всяка държава членка и Кралство Норвегия определят контрольори, които
отговарят за верифициране на законността и
правилността на разходите, декларирани от
всеки бенефициент, участващ в проекта. Всяка
държава – членка на ЕС, и Кралство Норвегия
ще направи всичко възможно, за да гарантира,
че валидирането на разходите от контрольорите се провежда в срок от два месеца, така че
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ВП да може да подаде отчета за изпълнение
на дейностите на УО/СТС в рамките на три
месеца след края на всеки отчетен период и
СО да може да декларира редовно разходите
пред Комисията. Всяка държава – членка на
ЕС, и Кралство Норвегия ще представят на
Управляващия орган описание на установената
система за контрол, като използват формата,
предоставена от УО/СТС. Органът, отговорен за
системата за първо ниво на контрол, установена
от всяка държава членка и Кралство Норвегия,
ще бъде включен в § 10 от това споразумение.
Пълното описание ще бъде включено в Описание на системата за наблюдение и контрол
в съответствие с Регламент 1828/2006 – Анекс
XII. Държавите – членки на ЕС, и Кралство
Норвегия незабавно ще информират Управляващия орган при промяна на отговорния орган
и на установената система за контрол.
2. УО/СТС осъществява наблюдение на
дейностите и финансовия напредък на проектите. За тази цел трябва да се имат предвид
три основни вида информация:
 използването на средствата от ЕФРР за
целите, упоменати в договора за финансиране
и в одобреното проектно предложение;
 напредъкът по проекта при изпълнението
на дейността в съответствие с договора за финансиране и одобреното проектно предложение;
 сертифицирането на разходите от одитора
на ВП в съответствие със системата, установена
във всяка държава съгласно член 16 от (ЕО)
Регламент 1080/2006.
3. По отношение на техническата помощ УО
ще гарантира, че разходите са сертифицирани
в съответствие със системата за контрол, изградена от Френската република като държава
членка в съответствие с член 16 от Регламент
1080/2006.
§ 7
Одит на бенефициентите
1. Съгласно член 14 от (ЕО) Регламент
1080/2006 при стартирането на Програмата
ще бъде създадена група от одитори (по-долу
наричана ГО), за да подпомага ОО при изпълнението на задълженията, определени в член
62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Тази група
ще се председателства от ОО и ще включва
представител от всяка държава, участваща в
Оперативната програма за междурегионално
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“. Представителите трябва да са оторизирани да участват
във вземането на решения в рамките на ГО
от името на техните ДЧ и да са от звено,
независимо от членовете на Комитета за наблюдение, контрольорите, назначени съгласно
член 16 от Регламент (ЕО) 1080/2006, и всяка
проектна дейност и финанси по Оперативната
програма за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“. Всяка държава ще информира
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Управляващия орган за своя представител в ГО
в срок три месеца след решението за одобрение на Оперативната програма, като използва
стандартния формуляр, разработен от УО/СТС.
Данните за контакт на съответния представител
в ГО ще бъдат упоменати в § 10 (3) от това
споразумение. Информацията за представителите в ГО ще бъде включена и в Описанието
на системата за управление и контрол съгласно
Регламент (ЕО) 1828/2006 – Анекс XII.
2. Групата на одиторите ще подпомага ОО
при изпълнението на задълженията му, определени в член 62 от Регламент (ЕО) №1083/2006 и
Анекс V от Регламент (ЕО) 1828/2006. Одитите,
описани в член 62 (1„б“) от Регламент (ЕО)
№1083/2006, ще се изпълняват на всеки 12-месечен период от 1 юли 2008 г. върху извадка от
проектите, избрана чрез метода на случайната
статистическа извадка в съответствие с член 17
от Регламент 1828/2006. Одитиращият орган в
съгласие с групата на одиторите може да реши
да подпише договор с външна одиторска фирма
за провеждане на одит на проектите съгласно
член 62(1„б“) от Регламент (ЕО) 1083/2006.
3. Резултатът от тези проверки и контрол
ще се изпраща на УО/СТС с координационна
цел и КН ще бъде информиран за резултатите
(и за необходимите последващи действия).
§ 8
Намаляване и възстановяване на плащанията
от бенефициентите
1. За прилагането на членове от 98 до 101 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 относно финансовите корекции и за Оперативна програма за
междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ
IVC“ цялата кореспонденция, разменяна между
Комисията и всяка държава членка, ще бъде
копирана до УО/СТС и СО.
2. В случай на открити нередности, например от Сметната палата или от Европейската
комисия, в резултат на които някои разходи
са счетени за недопустими и в нетните корекции подлежат на решението на Европейската
комисия на основание членове от 98 до 101 от
Регламент № 1083/2006, финансовите последици
за държавите членки са уредени в § 9 от това
споразумение.
§ 9
Отговорности и нередности
1. Държавите – членки на ЕС, и Кралство
Норвегия носят отговорност във връзка с използването на средствата от ЕФРР по програмата, както следва:
 всяка държава членка, както и Кралство
Норвегия, носи възможните финансови
последици от нередности, допуснати от
партньорите, асоциираните участници, УО/
СТС, СО или едно от четирите информационни звена, намиращи се на националната
є територия, в съответствие с член 17 от
Регламент № 1080/2006;
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 в случай на системни нередности държавите членки и Кралство Норвегия съвместно
ще носят финансовите последици, при
което всяка държава членка/Кралство
Норвегия ще бъде отговорна пропорционално на дела на ЕФРР/норвежкото съфинансиране на съответните национални
проектни партньори.
2. Ако УО/СТС, СО, държава членка или
Кралство Норвегия разбере за нередности, тя
трябва незабавно да информира отговорните
държави членки или Кралство Норвегия и УО.
3. В съответствие с член 28 от Регламент
1828/2006 всяка държава членка, в която има
бенефициент, е отговорна да докладва на Европейската комисия и същевременно на УО, СО и
ОО за забелязани нередности съгласно членове
28, 29, 31 и 36 от Регламент 1828/2006. Те са
също отговорни за докладване на процедурите,
установени по отношение на всички нередности, открити по-рано, и за важните промени,
настъпили вследствие на тях, в съответствие с
членове 30 и 31 от Регламент (ЕО) 1828/2006.
§ 10
Контакти на държавата членка
Република България
1. Име и контакти на държавата членка/
държавата партньор:
Кирил Гератлиев – главен директор
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София 1202, България, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17-19
Телефон: +359 2 9405 238,
факс: +359 2 986 53 87
E-mail: KGeratliev@mrrb.government.bg.
2. Име и контакти на органа, отговорен за
финансовия контрол в държавата членка/Кралство Норвегия съгласно чл. 16 от Регламент
(EC) 1080/2006:
Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
София – 1202, България, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19.
Лица за контакт:
Лилия Бидова – 	
началник-отдел
„Финансово управление
и контрол“
Главна дирекция
„Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на
регионалното развитие
и благоустройството
Телефон: +359 2 9405 380
Факс: +359 2 9405 379
E-mail:
lbidova@mrrb.government.bg

Мариус Младенов –
началник-отдел
„Многонационални
и хоризонтални
програми“
Главна дирекция
„Управление на
териториалното
сътрудничество“
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството
Телефон: + 3592 94 05 697
E-mail:

mmladenov@mrrb.government.bg.
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3. Име и контакти на органа, който представлява държавата членка/Кралство Норвегия
в групата от одитори съгласно чл. 14 (2) от
Регламент на Съвета (EC) 1080/2006:
Добринка Михайлова – изпълнителен директор

Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“
1040 София, България, ул. Раковски 102
тел.: +359 2 9859 5200, факс: +359 9859 5202
E-mail: d.y.mihaylova@minfin.bg.
Г-н Иван Панчев, държавен одитор
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“
тел.: +359 2 9859 5209, факс: + 359 2 9859 5202
E-mail: i.panchev@minfin.bg.
§ 11
Заключителни разпоредби
1. Работният език на програмата ще бъде
английски.
2. Това споразумение ще се урежда в съответствие със законите на Френската република.
3. Ако някоя разпоредба от това споразумение напълно или частично не влезе в сила,
всички други разпоредби остават валидни.
Засегнатите страни ще предприемат всички
необходими стъпки и действия, за да заменят
невалидната разпоредба с валидна такава, която
в най-голяма степен се доближава до целите
на невалидната разпоредба.
4. Ако по или във връзка с това споразумение възникнат спорове, партньорите ще търсят
приятелско решение.
5. Ако партньорите не успеят да постигнат
приятелско решение, всички спорове, породени
от или във връзка с това споразумение, ще се
решават на първа инстанция от компетентната
юрисдикция на Административния съд в Лил,
Франция.
6. Четири оригинала от това споразумение
ще бъдат подписани от представителите на
всяко правителство на държавите членки,
държавите партньори, Управляващия орган,
Сертифициращия орган и Одитния орган. То
ще влезе в сила със задна дата от датата на
одобряването на Оперативната програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“
и ще се прилага за целия срок на изпълнение
на Оперативната програма, включително при
изготвянето на окончателния доклад съгласно
член 67 от Регламент 1083/2006 и приключването на цялата програма.
7. Това споразумение може да се променя
само с писмена процедура и при съгласие между
държавите членки, държавите партньори, УО,
СО и ОО.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-8
от 27 октомври 2010 г.

за реда за извършване на проверка по чл. 327,
ал. 2 от Кодекса на труда
Чл. 1. С наредбата се определя редът за
извършване на проверка за преустановяване
дейността на работодателя с оглед прекратяване
на трудовото правоотношение от работника или
служителя на основание чл. 327, ал. 1, т. 10
от Кодекса на труда при условията на чл. 327,
ал. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 2. (1) В случаите, когато работникът или
служителят не може да подаде пред работодателя писменото си заявление за прекратяване
на трудовия договор на основание чл. 327,
ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, поради това
че работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава
кореспонденцията на работодателя, не могат
да бъдат намерени на адреса на управление,
посочен в трудовия договор, а работодателят е
преустановил съответната дейност, заявлението
се подава лично от работника или служителя в
компетентната дирекция „Инспекция по труда“
по седалището или адреса на управление на
работодателя.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и единния граждански номер
на заявителя;
2. актуален точен адрес и телефон на заявителя;
3. наименованието на работодателя;
4. данни за седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия
договор, както и за други адреси на работодателя в случай, че са известни на заявителя;
5. адрес на предприятието, неговото поделение, учреждението, организацията, кооперацията, обекта или друго място, където е полагал
труд заявителят;
6. телефон и електронни адреси на работодателя, на лицето, което го представлява, и на
лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя – ако тази информация
е известна на заявителя;
7. данни за последния осъществен контакт
с работодателя, с негови представители и/или
с негови длъжностни лица;
8. данни за трудовото правоотношение – дата
на постъпване на работа, длъжност и организационно звено, в което е работил (отдел,
цех, служба), размер на получаваното трудово
възнаграждение и продължителност на работното време.
(3) Към заявлението се прилагат заверени
от заявителя преписи на трудовия договор, на
допълнителните споразумения към него и на
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други документи, свързани с трудовото правоотношение, както и копие от трудовата книжка,
в случай че разполага с тях.
(4) Заявлението се завежда незабавно във
входящия регистър на съответната дирекция
„Инспекция по труда“, в който се вписват трите
имена на заявителя и датата на подаването му.
Чл. 3. (1) Дирекция „Инспекция по труда“ в
срок три работни дни от датата на завеждане
на заявлението по чл. 2 уведомява териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) и териториалната
дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) за постъпилото заявление.
Уведомлението се подава на хартиен и/или на
електронен носител.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват и:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
работодателя;
2. данни за трудовото правоотношение на
заявителя от приложените документи, свързани
с трудовото правоотношение.
(3) Към уведомлението до ТП на НОИ се
прилага копие от заявлението на работника
или служителя.
(4) Към уведомлението до ТД на НАП се
прилагат копия от заявлението на работника
или служителя и от всички документи по чл. 2,
ал. 3.
Чл. 4. (1) Въз основа на постъпилото заявление в срок 15 дни дирекция „Инспекция по
труда“ извършва проверка на адреса на работното място на заявителя и по седалището и
адреса на управление на работодателя, посочени
в трудовия договор, за установяване на факта
на преустановяване на съответната дейност на
работодателя. Не по-рано от 15 и не по-късно
от 30 дни след извършване на проверката се
извършва последваща проверка.
(2) Ако след служебна справка в търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ и/или в
регистъра за юридическите лица с нестопанска
цел се установи, че седалището и/или адресът
на управление на работодателя са различни
от посочените в трудовия договор, дирекция
„Инспекция по труда“ извършва проверка и
на този адрес.
(3) Резултатите от проверките по ал. 1 и 2
се отразяват в констативен протокол.
Чл. 5. (1) В 7-дневен срок след постъпването
на уведомлението по чл. 3 ТП на НОИ и ТД
на НАП предоставят на дирекция „Инспекция
по труда“ информация на хартиен и/или на
електронен носител.
(2) Териториалното поделение на НОИ след
извършване на проверка в информационната си
система и регистри предоставя информация за
това, дали към датата на подаване на заявлението по чл. 2 са изплащани обезщетения по
подадени от осигурителя заявления, болнични
листове и декларации.
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(3) Териториалната дирекция на НАП след
извършване на проверка в информационната
си система и регистри предоставя данни:
1. от последната подадена за лицето декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 29
декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
2. за посочения от работодателя електронен
адрес за кореспонденция (в случай, че има такъв).
(4) Въз основа на получената информация
по ал. 2 и 3 дирекция „Инспекция по труда“ по
своя преценка може да извърши допълнителни
проверки и/или да направи мотивирано искане
за предоставяне на други данни.
Чл. 6. (1) Въз основа на резултатите от
проверките по чл. 4 и чл. 5, ал. 4 и получената информация по чл. 5, ал. 2 и 3 в дирекция
„Инспекция по труда“ се изготвя доклад за
установените факти и обстоятелства.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа данни за това,
има ли производствено или друго предприятие
на адреса, посочен от работника или служителя
в писменото му заявление, там осъществява
ли се дейност, има ли законен представител
или пълномощник на работодателя, извършва
ли предприятието дейност – по седалище и
адрес на управление и/или по работно място, посочено от работника или служителя в
заявлението, и заключение за това, дали работодателят е преустановил дейността си за
повече от 15 работни дни.
Чл. 7. (1) Въз основа на доклада по чл. 6
директорът на дирекция „Инспекция по труда“
издава мотивирано разпореждане за прекратяване на трудовия договор или за отказ за
прекратяването.
(2) В разпореждането по ал. 1 се посочват
фактическите и правните основания за издаването му, основни характеристики на трудовия
договор, както и събраните доказателства, въз
основа на които то е издадено. При издадено
разпореждане за прекратяване на трудовия
договор се посочват и основанието и датата
на прекратяване на трудовия договор.
(3) Разпореждането за прекратяване на
трудовия договор или за отказ за прекратяване
се изпраща на лицето, подало заявлението по
чл. 2, в 3-дневен срок от издаването му.
Чл. 8. (1) Лицето, подало заявлението по
чл. 2, може да подаде писмено възражение
срещу разпореждането за отказ пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ в 14-дневен срок
от получаването му.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
се произнася в 7-дневен срок, като може да
приеме възражението по ал. 1 за основателно
или да го отхвърли.
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(3) Когато изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ приеме, че възражението по ал. 1 е
основателно, той връща преписката за ново
разглеждане в дирекция „Инспекция по труда“.
(4) Когато изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ отхвърли възражението по ал. 1, той пот
върждава окончателно разпореждането за отказ.
(5) Актът по ал. 4 подлежи на обжалване
по съдебен ред по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 9. Дирекция „Инспекция по труда“
уведомява компетентната ТД на НАП за издаденото разпореждане за прекратяване на
трудовия договор в 7-дневен срок от издаването
му, като изпраща съответното уведомление по
реда и в сроковете по Наредба № 5 от 2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на
труда. Към уведомлението се прилагат копия от
разпореждането, от констативните протоколи от
извършените проверки и от доклада по чл. 6.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 327, ал. 3 от Кодекса на труда
и е съгласувана с управителя на Националния
осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
Министър: Т. Младенов
8681

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
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§ 5. В края на приложение № 3 към чл. 2,
ал. 3 думите „и решенията на УС на НЗОК“
се заличават.
§ 6. В края на приложение № 4 към чл. 2,
ал. 4 думите „и решения на УС на НЗОК“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Средствата по чл. 37, ал. 5 от Закона
за здравното осигуряване за 2010 г. се предоставят на Националната здравноосигурителна
каса чрез бюджета на Министерството на
здравеопазването и се отчитат като трансфер.
(2) За първото, второто и третото тримесечие на 2010 г.:
1. Националната здравноосигурителна каса
представя в Министерството на здравеопазването отчет за необходимите средства за заплащане
на сумите в срок до 30 дни от влизане в сила
на тази наредба;
2. Министерството на здравеопазването
превежда необходимите средства по т. 1 на
Националната здравноосигурителна каса в срок
до 14 дни от представяне на отчета по т. 1;
3. районните здравноосигурителни каси извършват плащанията на лечебните заведения
в срок до 60 дни от влизане в сила на тази
наредба.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
С. Дянков
Министър на здравеопазването:
Ст. Константинов
8745

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на
сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм.,
бр. 34 от 2009 г.)

по административно дело № 9414 от 2010 г.

§ 1. В чл. 5, ал. 2 думите „30-о число“ се
заменят с „45 дни от началото”.
§ 2. Създава се чл. 11:
„Чл. 11. (1) Средствата по чл. 37, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване ежегодно се
предоставят на Националната здравноосигурителна каса чрез бюджета на Министерството на
здравеопазването и се отчитат като трансфер.
(2) Необходимите средства се превеждат
на Националната здравноосигурителна каса в
14-дневен срок от представяне на тримесечния
отчет по чл. 10.“
§ 3. В края на приложение № 1 към чл. 2,
ал. 1 думите „и решенията на УС на НЗОК“
се заличават.
§ 4. В края на приложение № 2 към чл. 2,
ал. 2 думите „и решенията на УС на НЗОК“
се заличават.

Върховният административен съд в състав:
председател: Фани Найденова, и членове: Вио
лета Ковачева, Маруся Димитрова, Милена
Златкова и Атанаска Дишева, при участието на
секретар-протоколиста Мария Попинска разгледа административно дело № 9414 по описа
на Върховния административен съд – петчленен състав, за 2010 г., докладвано от съдията
Милена Златкова.
Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по подадената от Моряшки
синдикат „България“ чрез представляващия
го Пламен Симов касационна жалба срещу
Решение № 7638 от 09.06.2010 г. на Върховния
административен съд, трето отд., постановено
по адм.д. № 4196/2009 г.

РЕШЕНИЕ № 12614

от 27 октомври 2010 г.
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В касационната жалба се твърди, че решението е незаконосъобразно поради неправилно
прилагане на материалния закон и необоснованост, съставляващи отменителни касационни
основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора
неправилно е прието в мотивите на обжалваното решение, че „посредник“ е синоним
на „служба“. Посредникът по наредбата няма
функциите на службата, посочена в Конвенция
№ 179 на МОТ. Неправилни са изводите на съда
и по отношение на застраховането в „Р § I“
клубовете. Извършените допълнения в текста
на чл. 35, ал. 3, т. 5 от наредбата само задълбочават нарушаването на закона. В нарушение на
чл. 5, т. 2, буква „в“ от Конвенция 179 на МОТ
според наредбата морякът получава едностранно
съставен трудов договор, с което се изключват
правомощията на синдикатите. Претендира се
отмяна на решението и постановяване на друго
по съществото на спора, с което да се отменят
оспорените разпоредби на наредбата.
Ответникът по касационната жалба – Министерският съвет на Република България,
оспорва същата по съображения, изложени от
процесуалния му представител юрк. Василев.
Ответникът по касационната жалба – министърът на труда и социалната политика, оспорва
касационната жалба чрез процесуалния си
представител юрк. Димитрова по съображения,
изложени в писмено становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав, първа колегия, след като прецени допустимостта на касационната жалба и
наведените в нея отменителни касационни
основания съгласно чл. 218, ал. 1 АПК, както
и съответствието на решението с материалния
закон в изпълнение изискването на чл. 218,
ал. 2 АПК, приема за установено следното от
фактическа и правна страна на спора:
Касационната жалба като подадена в срок
и от надлежна страна е допустима.
Предмет на съдебен контрол в производството пред Върховния административен съд,
трето отд., са били оспорените разпоредби на
чл. 4, т. 1 и 2, чл. 35 и чл. 37 от Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета
с ПМС № 107 от 2003 г.; обн., ДВ, бр. 49 от
2003 г., в сила от 27.05.2003 г.; изм. и доп., ДВ,
бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 22 от 2010 г.
С Решение № 7638 от 09.06.2010 г. на Върховния административен съд, трето отд., постановено по адм.д. № 4196/2009, е отхвърлена
жалбата на Моряшки синдикат „България“, като
в мотивите на същото е прието, че:
1. Задължението на корабособствениците да
застраховат срещу болест и злополука наетите от
тях лица произтича от Международен кодекс за
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управление и безопасна експлоатация на кораби
и предотвратяване на замърсяването (ISМ Code),
(обн., ДВ, бр. 58 от 1995 г.). В чл. 10 от същия
е предвидено, че целите на кодекса са да се
осигури безопасност по море, предотвратяване
на нараняването и загуба на човешки живот,
избягване нанасяне на щети на околната среда,
в частност на морската среда, и на имуществото.
Възможният начин за осъществяването на тези
цели е корабособственикът да застрахова за своя
сметка за болест, злополука и смърт наетите
от него лица, в т.ч. и моряците. Оспорената
разпоредба не създава монопол, тъй като не
сочи конкретен застраховател. Редакцията на
т. 5 от чл. 35 е прецизирана и изменена (ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), придобивайки следния вид:
„задължението на работодателя да сключи за своя
сметка индивидуална и/или групова застраховка,
покриваща рисковете заболяване, злополука,
смърт, хоспитализация, медицински разходи,
загуба или намаляване на работоспособността,
или да осигури покритие за защита и обезщетение (Р § I покритие) за болест, злополука и
смърт на наетите на работа лица преди тяхното
заминаване от Република България за срока на
сключения индивидуален договор за наемане,
както и за времето за пътуване“.
2. По отношение на текстовете на чл. 4, т. 1 и
2 и чл. 37 принципно жалбоподателят възразява
срещу фигурата „посредник“, която фактически
изолира професионалните синдикални организации. Приетото в наредбата наименование
„посредник“ е синоним на термина „служба за
набиране и назначаване на работа“, съдържащ
се в Конвенцията на МОТ № 179, ратифицирана
със закон, приет от 39-ото Народно събрание
на 23.01.2003 г. (ДВ, бр. 10 от 2003 г.), обн.,
ДВ, бр. 77 от 03.09.2004 г.
Възразявайки срещу фигурата на посредника, жалбоподателят се позовава на разпоредбата на чл. 1, буква „в“ от Конвенция № 179
на МОТ, според която терминът „служба за
набиране и назначаване на работа“ означава
всяко лице, фирма, институция, агенция или
друга организация от публичния или частния
сектор, ангажирана с набирането на моряци
от името на работодателите или назначаването
на работа при работодатели, както и на чл. 2,
т. 2 от конвенцията, според който, когато са
били или ще бъдат създадени частни служби за набиране и назначаване на работа, те
следва да действат в рамките на територията
на държавата членка само в съответствие със
система на лицензиране и удостоверяване или
друг вид регулиране. Тази система трябва да
бъде създадена, поддържана, модифицирана или
променена само след консултации с представителните организации на корабопритежателите
и на моряците. Безконтролното разкриване на
такива частни служби за наемане и назначаване
на работа не следва да се насърчава.
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Следва да се посочи, че фигурата на посредника не е въведена с чл. 4, т. 1 и 2 от наредбата, а с чл. 28 от Закона за насърчаване на
заетостта. В чл. 28, ал. 1 от същия е предвидено,
че лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 осъществяват
посредническа дейност по наемане на работа
в Република България, в други държави и на
моряци въз основа на регистрация в Агенцията
по заетостта. Съгласно ал. 2 посредническата
дейност включва предоставянето на посредническите услуги по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 в съвкупност
или поотделно. Според ал. 3 за извършване на
дейността по ал. 2 лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
сключват посреднически договор със: 1. лицата,
търсещи работа; 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
работодателите, включително корабопритежателите, търсещи работници и служители. В ал. 8 е
предвидено, че Министерският съвет определя
с наредба: 1. условията и реда за извършване
на посредническа дейност по наемане на работа; 2. условията и реда за регистрация на
лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 за осъществяване
на посредническа дейност и за отказването и
прекратяването ѝ; 3. задължителните изисквания
за съдържанието на посредническите договори.
В чл. 4 от наредбата е посочено, че посредникът предоставя: 1. посреднически услуги по
чл. 2, ал. 1 (информиране и консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите)
безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други
плащания от търсещото работа или наетото
лице, в т.ч. моряка; 2. посреднически услуги по
чл. 2, ал. 1 (информиране и консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите)
срещу заплащане от работодателя, включително
корабопритежателя, което не може да бъде за
сметка на възнаграждението на устроеното на
работа лице. Тази норма съответства на чл. 4,
т. 1, буква „а“ от конвенцията, според който
държавата членка следва със средствата на
националните закони и приложимите наредби
да осигури, че за наемане или осигуряване на
работа на моряците не се заплащат такси или
други начисления директно или индиректно,
изцяло или частично от моряка. Що се отнася
до участието на представителните организации
на моряците в създаването, поддържането, модифицирането или промяната на системата от
служби за набиране и назначаване на работа,
каквото е изискването на чл. 2, т. 2 от конвенцията, то същото би следвало да бъде уредено
в нормите, регламентиращи регистрацията и
прекратяването на регистрацията, а те се съдържат в раздел II от наредбата, чл. 9 – чл. 26а,
но не и в оспорените текстове от същата.
Втората оспорена разпоредба от наредбата
е тази на чл. 37, ал. 1, според която посредникът предоставя на търсещото работа лице
преди заминаването му от Република България
подписан индивидуален договор за наемане на
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работа от корабопритежателя или упълномощено от него лице да подписва индивидуални
договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Според
жалбоподателя същата противоречи на чл. 5,
т. 2, буква „в“ от Конвенция № 179 на МОТ,
според който трудовите договори за наемане
и клаузите на споразуменията съответстват на
прилаганите закони, подзаконови нормативни актове и колективните трудови договори.
Това, че не е изрично уреден в тази норма
въпросът за осъществяването на контрол от
страна на синдикалната организация, страна по
колективния трудов договор, не означава, че
оспорената разпоредба противоречи на норми
от по-висок ранг, уреждащи такъв контрол.
Същите норми имат пряко прилагане и не е
необходимо текстовете им да се преповтарят
и в подзаконовия нормативен акт.
Третият оспорен текст е този на чл. 35 от
наредбата, касаещ съдържанието на посредническия договор, сключен между посредника,
регистриран в Агенцията по заетостта, и корабопритежателя. Съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона
за насърчаване на заетостта за извършване на
дейността по ал. 2 лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2
сключват посреднически договор със: 1. лицата,
търсещи работа; 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
работодателите, включително корабопритежателите, търсещи работници и служители. Според чл. 36 от наредбата посредникът насочва
търсещите работа лица съгласно условията на
регистрирания по чл. 35, ал. 1 посреднически
договор. Що се отнася до съдържанието на
посредническия договор, визирано в ал. 3, т. 4,
доводите на жалбоподателя са отново свързани с непълнота, доколкото според него тези
условия следва да се договарят с участието на
синдикалната организация и да съответстват
на КТД. Следва да се отбележи, че чл. 34 от
наредбата изисква посредническата дейност по
наемане на работа на моряци да се осъществява
в съответствие с изискванията на конвенциите
на МОТ и ММО, ратифицирани и влезли в
сила за Република България. Жалбоподателят
на практика прави искане съдът да допълва
норми на наредбата, каквито правомощия той
няма. Съгласно чл. 193, ал. 1 АПК съдът обявява нищожността на оспорения подзаконов
нормативен акт или на част от него, отменя го
изцяло или частично или отхвърля оспорването.
Що се отнася до т. 5 от ал. 3 на чл. 35, според
която в съдържанието на посредническия договор се включва задължението на работодателя
да сключи за своя сметка индивидуална и/или
групова (Р § I) здравна застраховка за болест,
злополука и смърт на наетите на работа преди
тяхното заминаване, както и за времето на пътуване, доводите на жалбоподателя са, че този
текст противоречи на чл. 6, ал. 2 от Кодекса за
застраховането, предвиждащ, че задължително
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застраховане се установява със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и
влязъл в сила за Република България. Твърди
се, че това е вид „гражданска отговорност“ на
корабособственика, която осигурява покритие
в границите на определената застрахователна
сума на отговорността на застрахования (корабособственика) за причинени от него на трети
лица имуществени и неимуществени вреди, но
не и в случаите, когато вредите са в резултат
на обективни обстоятелства.
Настоящият съдебен състав не споделя довода на тричленния състав, че задължителната
застраховка (индивидуална и/или групова (Р
§ I) здравна застраховка за болест, злополука
и смърт на наетите на работа преди тяхното
заминаване, както и за времето на пътуване) е
въведена като задължение за корабособственика
с чл. 10 от Международен кодекс за управление
и безопасна експлоатация на кораби и предот
вратяване на замърсяването (ISМ Code), обн.,
ДВ, бр. 58 от 1995 г., според който целите на
кодекса са да се осигури безопасност по море,
предотвратяване на нараняването и загуба на
човешки живот, избягване нанасяне на щети
на околната среда, в частност на морската
среда, и на имуществото. Нормата на чл. 35,
ал. 3, т. 5 е изменена и допълнена (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), придобивайки следния вид: „задължението на работодателя да сключи за своя
сметка индивидуална и/или групова застраховка,
покриваща рисковете заболяване, злополука,
смърт, хоспитализация, медицински разходи,
загуба или намаляване на работоспособността,
или да осигури покритие за защита и обезщетение (Р § I покритие) за болест, злополука и
смърт на наетите на работа лица преди тяхното
заминаване от Република България за срока на
сключения индивидуален договор за наемане,
както и за времето за пътуване“. Жалбоподателят
поддържа жалбата си и срещу така променения
текст, доколкото (Р § I покритие) за болест,
злополука и смърт на наетите на работа лица
е предвидено алтернативно на застраховката,
покриваща рисковете заболяване, злополука,
смърт, хоспитализация, медицински разходи,
загуба или намаляване на работоспособността,
т.е., ако то е налице, това е достатъчно. Независимо че този текст касае съдържанието на
посредническия договор, сключен между посредника и работодателя (корабопритежателя), то
с определение № 328/11.01.2010 г., постановено
по адм.д. № 10908/2009, петчленният състав на
ВАС, I колегия, е приел, че жалбоподателят
има правен интерес да оспори нормите на чл. 4,
т. 1 и 2 , чл. 35 и чл. 37 от наредбата, като в
мотивите на същото определение е посочено,
че според уредбата в устава на синдиката ръководните органи защитават професионалните
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и трудовите права и интереси на членовете му,
каквито отношения са предмет на уредбата с
оспорените норми. При това положение според
настоящия петчленен състав на ВАС жалбата ѝ
в частта, касаеща разпоредбата на чл. 35, ал. 3,
т. 5 от наредбата, въвеждаща задължение за
работодателя за застраховка, което е уредено
в подзаконов нормативен акт, а не в закон,
както изисква чл. 6, ал. 2 от Кодекса за застраховането, е основателна. Доколкото се оспорва
и целият текст на чл. 37 от наредбата, в т.ч.
ал. 2, според който „индивидуалният договор
включва и данните за застраховката по чл. 35,
ал. 3, т. 5“, то следва да бъде отменен и този
текст. Включването на данните по чл. 35, ал. 3,
т. 5 в индивидуалния договор съгласно чл. 37,
ал. 2 от наредбата потвърждава наличието на
правен интерес от оспорването на този текст.
С оглед на изложеното Върховният административен съд, петчленен състав, I колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 7638 от 09.06.2010 г. на
Върховния административен съд, трето отд.,
постановено по адм.д. № 4196/2009, само в
частта му, в която е отхвърлена жалбата на
Моряшки синдикат „България“ срещу чл. 35,
ал. 3, т. 5 (в двете му редакции – ДВ, бр. 52 от
2006 г. и ДВ, бр. 22 от 2010 г.) и част от текста
на чл. 37, ал. 2, изречение последно, а именно:
„както и данните за застраховката по чл. 35,
ал. 3, т. 5“ (ДВ, бр. 52 от 2006 г.), съответно
„както и данните за застраховката по чл. 35,
ал. 3, т. 5, включително име и адрес на застрахователя, номер и дата на застрахователната
полица“ (ДВ, бр. 22 от 2010 г.) от Наредбата
за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета
с ПМС № 107 от 2003 г.; обн., ДВ, бр. 49 от
2003 г., в сила от 27.05.2003 г.; изм. и доп., ДВ,
бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.; изм.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г., и вместо това постановява:
Отменя чл. 35, ал. 3, т. 5 (в двете му редакции – ДВ, бр. 52 от 2006 г. и ДВ, бр. 22 от
2010 г.) и част от текста на чл. 37, ал. 2, изречение последно, а именно: „както и данните
за застраховката по чл. 35, ал. 3, т. 5“ (ДВ,
бр. 52 от 2006 г.), съответно „както и данните
за застраховката по чл. 35, ал. 3, т. 5, включително име и адрес на застрахователя, номер и
дата на застрахователната полица“ (ДВ, бр. 22
от 2010 г.) от Наредбата за условията и реда
за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа, приета с ПМС № 107 от
2003 г.; обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г., в сила от
27.05.2003 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2006 г., в
сила от 27.06.2006 г.; изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.
Оставя в сила решението в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване.
За председател: В. Марковска
8707
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решение на общинския съвет
управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в
персоналния състав на местна комисия по чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ при Община Каспичан, област
Шумен (ДВ, бр. 16 от 2008 г.), като освобождава
Руси Кирчев Русев – председател на местната
комисия, и утвърждава Валентин Тонев Атанасов за нов председател на същата. Промяната
е предложена с Решение № 593 на Общинския
съвет – гр. Каспичан, взето с протокол № 36
от 29.07.2010 г. Новоутвърденият председател е
легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на местната комисия от деня на
обнародване решението на управителния съвет в
„Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
8803

Председател: М. Тотева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 892
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 44 от заседание,
проведено на 14.09.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 18956 от 16.08.2010 г., издаден от
изпитвателен център „Глобал тест“ – АД, София, и
експертно заключение, удостоверяващи, че видимо
изделието (аксесоари за коса – детски диадеми,
търговска марка TAKIŞTIR, арт. № 3705, баркод:
8697970002411, страна на произход: Турция, в различни цветове, изработени от пластмаса, снабдени
с два реда зъбци от вътрешната страна, облепени
с текстилна лента и панделка, върху която има
поставено цвете с камък от външната страна,
е предназначено за деца и не издържа теста по
т. 8.12 от БДС EN 71-1:08 „Острота на предмети“

поради наличието на остри върхове в зъбите на
гребенчетата, които не се огъват при усилие от
4,5 N и съществува опасност от нараняване на
главата на детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на аксесоари за коса – детски диадеми, търговска марка
TAKIŞTIR, арт. № 3705, баркод: 8697970002411,
страна на произход: Турция, в различни цветове,
изработени от пластмаса, снабдени с два реда зъбци от вътрешната страна, облепени с текстилна
лента и панделка, върху която има поставено
цвете с камък от външната страна, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които 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, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8746

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 903
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 44 от заседание, проведено на 14.09.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 2015 от 26.07.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
стоков контрол № 05/0127 от 23.07.2010 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Варна, удостоверя-
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ващи, че предлаганите за продажба аксесоари
за коса – детски диадеми, без търговска марка,
в различни цветове, изработени от пластмаса,
снабдени с остри зъбци от вътрешната страна, с
пластмасова украса от външната страна – многоцветни халки и прикрепени цветчета, мечета,
Мики Маус и др., с етикет с информация на
български език: диадема, производител: HANG
MEI ZU, страна на произход: P.R.C., вносител:
„Лале“ – ООД, поради наличие на остри върхове
не отговарят на изискванията за безопасност по
стандарта, по който са изпитани БДС EN 71-1,
т. 8.12. „Острота на върхове“, и съществува потенциална опасност от повърхностно нараняване
при използване от деца под 14 г., нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на аксесоари
за коса – детски диадеми, без търговска марка,
в различни цветове, изработени от пластмаса,
снабдени с остри зъбци от вътрешната страна, с
пластмасова украса от външната страна – многоцветни халки и прикрепени цветчета, мечета,
Мики Маус и др., с етикет с информация на
български език: диадема, производител: HANG
MEI ZU, страна на произход: P.R.C., представляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които 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, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8747

Председател: Д. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 667-ДФ
oт 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 180 ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Елана Фонд Мениджмънт“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,

ВЕСТНИК
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ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 2, да организира
и управлява Договорен фонд „Елана Глобален
фонд акции“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
Договорен фонд „Елана Глобален фонд акции“
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на Договорен фонд „Елана Глобален
фонд акции“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва Договорен фонд „Елана Глобален фонд
акции“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
8708

Председател: Ст. Мавродиев

11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 54, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
издал на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ при
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, София, разрешение
за строеж № РС-56 от 19.10.2010 г. за строеж:
„Надлез Първомай (път ІІІ-667) пътен км 9+212,
жп км 241,44 – временна пътна връзка“ за обект
„Реконструкция и електрификация на жп линията
по коридор ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“ при
условията на чл. 60 от Админстративнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ, а
разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“.
8709
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-55 от 18.10.2010 г. на
„Енел Марица Изток 3“ – АД, за строеж: „Подмяна на сгуроизвозни тръбопроводи за пепелина
и гипсова суспензия – Лот 2 в ТЕЦ Марица-изток
3“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез
министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в Държавен вестник“.
8710
17. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал на
Агенция „Пътна инфраструктура“, София, следните разрешения за строеж: 1. № РС-57 от 19.10.2010 г.
за обект „Рехабилитация на път ІІ-18 „Софийски
околовръстен път – Южна дъга“ – ляво платно
от км 41+137.87 до км 42+580 и пътна връзка на
пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до
началото на съществуващия надлез“. 2. № РС-58
от 19.10.2010 г. за обект „Реконструкция на път
ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Южна дъга“.
Участък от км 42+580 (пътен възел „Младост“)
до км 44+720, намиращи се на територията на
София, при условията на чл. 60 от Администра-
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тивнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез МРРБ, а разрешението за строеж може да
бъде обжалвано в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“.
8711
66. – Експертният технико-икономически съвет
при Изпълнителната агенция по горите на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и Заповед
№ 1113 от 15.10.2010 г. на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите за утвърждаване на лесоустройствен проект на Държавно
горско стопанство „Берковица“, област Монтана,
обнародва извадка от утвърдения протокол от
заседанието, проведено на 14.12.2009 г.: „І. Приема
лесоустройствения и ловоустройствения проект и
протокола от второ лесоустройствено съвещание
за извършената главна лесоустройствена ревизия
на Държавно горско стопанство „Берковица“ със
следните допълнения: 1.1. Да се обяснят в лесоустройствения проект причините за непредвиденото
изграждане на бариерни прегради. 1.2. Към площта
на горския разсадник да се включи и 1,3 ха площ
на създадената вегетативна градина, която съгласно заповедта попада в границите на разсадника.“
8688
67. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 1114 от 15.10.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Кресна“, област
Благоевград, обнародва извадка от утвърдения
протокол от заседанието, проведено на 14.12.2009 г.:
„ІІІ. Приема лесоустройствения и ловоустройствения проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание и особените мнения (без изразеното
особено мнение за ловностопанските мероприятия)
за извършената главна лесоустройствена ревизия
на Държавно горско стопанство „Кресна“ със
следните допълнения: 3.1. Да се подготви писмен
отговор до Община Кресна по повод изразените
становища и препоръки по изработения лесоустройствен проект за ДГС „Кресна“, отразени
в протокол от 28.07.2009 г. 3.2. Да се подготвят
всички необходими документи, касаещи промяната
в площта на горския разсадник, и се предприемат
действия за промяна на предназначението на новите площи. 3.3. В текстовата и табличната част на
проекта пътищата да бъдат дадени в километри,
а не в хектари. 3.4. Да се преоцени предвидената за отсичане стояща маса по сортименти от
възобновителни и отгледни сечи в иглолистни
култури. 3.5. Броят на охранителните участъци да
бъде 14 в съответствие с разпоредбите на чл. 75 от
Закона за горите. 3.6. Предвиденото залесяване в
защитените зони на територията на стопанството
от топола от вида И-214 да се замени с местни
видове. 3.7. В срок до 15.01.2010 г. по предложение
на управителния съвет на ловното сдружение да
се обособят развъдници по смисъла на чл. 12 от
Закона за лова и опазване на дивеча.“
8689
79. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 1115 от 15.10.2010 г. на изпълнителния
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директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
ловностопански участък „Тъмраш“ към Държавно
ловно стопанство „Чекерица“, област Пловдив,
обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 21.12.2009 г.: „VІ. Приема
лесоустройствания и ловоустройствения проект и
протокола от второ лесоустройствено съвещание
за извършената главна лесоустройствена ревизия
на Държавно горско стопанство „Пловдив“ за
ловностопанския участък „Тъмраш“ в района на
дейност на ДЛС „Чекерица“ за лесоустройствения
проект за горите, собственост на Община „Родопи“, със следните допълнения: 6.1. Проектираната
сеч на надлесни дървета да отпадне. 6.2. Да се
прецизира процентът на строителната дървесина
за белия бор от прочистки и прореждания. 6.3.
ДГС „Пловдив“, ДЛС „Чекерица“ и РДГ – Пловдив, да предприемат действия за категоризиране
на токовищата съгласно изискванията на Закона
за горите и ППЗГ. 6.4. Броят на охранителните
участъци да бъде 17 в съответствие с разпоредбите
на чл. 75 от Закона за горите.“
8690
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Благоевград, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 2/2010 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – Благоевград, Васил
Николов Анастасов – адвокат от Адвокатската
колегия – Благоевград, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок от три
месеца.
8729
76. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2010/2011 г. по следните научни
специалности и форми на обучение:
№ Шифър

Научна спе- Редовно Задочно
циалност
обучение обучение

1. 01.02.03

Строителна
механика,
съпротивление на материалите

2

1

2. 02.15.01

Технология и
механизация
на строителното производство

1

1

3. 02.15.03

Земна основа, фундиране и подземно строителство

-

1

4. 02.15.04

Строителни
конструкции
(стоманени
конструкции)

1

-

5. 02.15.05

Строителни
материали
и изделия и
технология
на производството им

1

-
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Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ във ВСУ
„Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, тел. 8029160,
8029161.
8712
920. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурс за доцент по 05.02.18 икономика
и управление (количествени методи в управлението) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИРД“, стая 527, тел.: 052/660-295.
8773

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Марин Христов Маринов на чл. 63,
ал. 3 от Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. на
МВР, по което е образувано адм. д. № 13613/2010
по описа на Върховния административен съд.
8832
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Областния управител на
област Благоевград на Решение № 349 по протокол
№ 26 от 09.03.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Хаджидимово, с което е приет уточненият годишен план на бюджета за 2009 г. по приходната
и разходната част по функции и дейности; отчетът на бюджета на Община Хаджидимово за
2009 г.; окончателният годишен план и отчетът
за изпълнението на извънбюджетните сметки и
фондове за 2009 г.; годишният план и бюджетът за капиталовите разходи за 2009 г.; отчетът
за състоянието на общинския дълг за 2009 г.;
просрочените задължения към 31.12.2009 г. Въз
основа на Заповед № ОА-171 от 26.03.2010 г. на
Областния управител на област Благоевград, с
която се оспорва Решение № 349 по протокол
№ 26 от 09.03.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Хаджидимово, в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. дело № 295/2010. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 01.12.2010 г. от 10 ч.
8808
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс обявява,
че е постъпила жалба от „Български държавни
железници“ – ЕАД, София, ул. Иван Вазов 3,
с която се оспорва чл. 19, т. 5 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите на територията на община
Приморско. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2043/2010.
8776
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е
постъпило оспорване от Марина Минкова Тодорова на решение № 4-5 от 16.03.2010 г. в частта, с
която се променя размерът на таксата за одобряване на инвестиционни проекти за изграждане на
ветрогенератори – раздел ІІІ, т. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията
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на община Генерал Тошево, приета от Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, на 22.02.2008 г.
По оспорването е образувано адм. д. № 697/2010
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 21.12.2010 г. в 10 ч.
8719
Административният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 388/2010 по
жалба на Областния управител на област Монтана
против Общинския съвет – гр. Монтана, с което
се оспорва решение № 488 от протокол № 42 от
22.VІ.2010 г. на Общинския съвет – Монтана.
Конституирани страни по делото са: жалбоподател – Областният управител на област Монтана;
ответник – Общинският съвет – Монтана. Делото
е насрочено за 22.12.2010 г. в 14 ч.
8720
Административният съд – Пазарджик, ІХ
състав, на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава
Зюлфикяр Хатипоолу, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 06.12.2010 г. в 10 ч. като страна по
административно дело № 552/2010, заведено по
жалба на Емил Величков Арнаудов и др. против
заповед на кмета на Община Пещера. Производството продължава.
8807
Смолянският окръжен съд призовава Дъглас
Стюарт Стрейтън, граж данин на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
роден на 20.02.1954 г., с адрес, посочен в исковата
молба: Switzerland Residenz Seerose Seestrasse 119,
8806 Baech, на който съдът е направил неуспешен
опит да бъде призован и да му се връчи искова
молба с доказателства, да се яви в съдебно заседание като ответник на 20.12.2010 г. в 14,30 ч.
по гр. д. № 138/2009, заведено от „Стрийм Пампорово” – ЕООД, София, с правно основание
чл. 79, ал. 1 ЗЗД. При неявяване ще бъде назначен
особен представител при условията на чл. 35,
ал. 2 КМЧП.
8775
Софийският градски съд, гр. отделение, ІV г
въззивен състав, призовава Симеонка Младенова
Горанина с адрес Кюстендил, ж. к. Румена войвода, бл. 8, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 01.02.2011 г. в 14,30 ч. като
въззиваема страна по гр. д. № 10654/2009 по описа
на СГС, ГО, ІV г въззивен състав, образувано по
жалба от Катя Емил Генадиева и др. против решение на СРС, 60-и състав, по гр. д. № 5223/1995,
образувано по искова молба от Здравка Илиева
Любомирова и др. против Николина Николова
Канацева и др. по иск за делба на недвижим
имот, намиращ се в София, кв. Суходол, ул.
Тракторист 8. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8721
Софийският градски съд, гр. отделение, ІV г
въззивен състав, призовава Костадин Младенов
Горанин с адрес София, ул. Железопътна 2, вх.
Б, ет. 5, ап. 34, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 01.02.2011 г. в 14,30 ч. като въззиваема
страна по гр. д. № 10654/2009 по описа на СГС,
ГО, ІV г въззивен състав, образувано по жалба
от Катя Емил Генадиева и др. против решение
на СРС, 60-и състав, по гр. д. № 5223/1995, об-
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разувано по искова молба от Здравка Илиева
Любомирова и др. против Николина Николова
Канацева и др. по иск за делба на недвижим
имот, намиращ се в София, кв. Суходол, ул.
Тракторист 8. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8722
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, призовава Димитър Димитров Калудов
с постоянен адрес София, ж. к. Надежда І, бл.
127, вх. Д, ет. 7, ап. 84, като ответник по ч. гр.
д. № 1478/2010, насрочено за 09.02.2011 г. в 9 ч. и
заведено от „Локатор – К“ – ЕООД. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8724
Софийският градски съд, І гр. отделение, 9 състав, съобщава, че е образувал гр. д. № 10353/2009
по иск за заплащане на сумата 126 688, 30 лв.
ведно със законните лихви, заведен от „Файненшъл Консулт“ – ООД, срещу Звезделин Михайлов Симов с последен известен адрес Варна, м.
Траката, ул. Първа 20, който като ответник в
едномесечен срок от публикацията може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК.
8723
Софийският градски съд, І гр. отделение, 9 състав, съобщава, че е образувал гр. д. № 55/2010 по
иск с правно основание чл. 29 във връзка с чл. 31
ЗЗД за унищожаване на два нотариални акта и
иск с правно основание чл. 30, ал. 1 ЗН, заведен
от Светла Славчева Червенкова срещу Теодора
Иванова Червенкова с последен известен адрес
София, ул. Минзухар 4, вх. А, ап. 3, която като
ответница в едномесечен срок от публикацията
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
8725
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав, призовава Ксения Викторовна Марухина, родена на
28.08.1989 г. в гр. Свердловск, с гражданство – Руска федерация, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.01.2011 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.
д. № 8900/2010 по описа на Варненския районен
съд, ХХХІІІ състав, заведено от Бисер Николаев
Календеров, с правно основание на иска чл. 49,
ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8774
Плевенският районен съд призовава Зденек
Шуха от Чешката република, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 21.12.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 6740/2010, заведено от Невянка
Венкова Шухова от Червен бряг, ж. к. Победа,
№ 8, вх. Д, за прекратяване на брака. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8809
Софийският районен съд, 25 състав, призовава
Радослав Ников Димитров с последен известен
адрес София, ж. к. Дианабад, бл. 33Б, вх. Б, ап.
29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
13.12.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 9149/2008 – иск, заведен от БАН. Ответникът
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да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8727
Софийският районен съд, 75 състав, призовава
Снежана Антонова Донкова с последен известен
адрес с. Шейново, община Казанлък, ул. Ген. Св.
Мирски 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 01.02.2011 г. в 9 ч. като ответница по гр.
д. № 6136/2008. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8810
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1031 от 8.V.2007 г. по ф.д. № 1083/2005 вписа
промени за „Сити груп“ – АД: вписва промяна
в наименованието на дружеството от „Сити
груп“ – АД, на „Трапеза“ – АД; вписва нов предмет на дейност: разработване и реализация на
проекти в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и кулинарията, включващи
отглеждането на подправки и билки, тяхната
преработка и търговската им реализация чрез
собствена търговска мрежа „Работилница за вкусови традиции“, всякаква друга дейност, за която
няма предвидена изрична законова забрана; вписва
като членове на съвета на директорите – Али
Касем Джарадат, член на СД, Румен Атанасов
Бянов – зам.-председател на СД, Валентин Славов
Василев – председател и представляващ СД, и
ще се представлява от изпълнителния директор
Валентин Славов Василев.
5248
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2019 от
18.IХ.2007 г. по ф.д. № 392/97 вписа промяна за
„Радо – 97“ – ЕООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 на 5000 лв., разпределен в 500
дяла с номинална стойност 10 лв.
5149
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2658
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 951/2005 вписва нов
предмет на дейност на „Здраве“ – ЕООД, Ямбол: търговия на дребно с лекарствени средства,
санитарни материали и медицинска козметика.
5150
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2757
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 142/2003 вписа промени
за „Сатко“ – ООД, Ямбол: вписва увеличаване на
капитала от 5000 на 505 000 лв., разпределен в 5050
дружествени дяла с номинална стойност 100 лв.
5151
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 906
от 19.IV.2007 г. по ф.д. № 792/2005 вписа промени
за „Агро – В – Г“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла с номинална
стойност 500 лв., представляващи 100 % от капитала на дружеството, от едноличния собственик на капитала Димитър Винков Димитров
на Румен Димитров Начев; заличава Димитър
Винков Димитров като едноличен собственик на
капитала и представляващ дружеството; вписва
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като едноличен собственик на капитала Румен
Димитров Начев, който ще управлява и представлява дружеството.
5152
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2796
от 18.ХII.2007 г. по ф.д. № 1524/91 вписа в търговския регистър заличаването на „Автомобилни
превози – Тополовград“ – ООД, в ликвидация.
5153
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2715
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 552/2007 вписа промени
за „Дивас“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. от съдружника Стефан Николаев Матев
на съдружника Йордан Иванова Добрев; заличава
Стефан Николаев Матев като съдружник в дружеството; вписва промяна в наименованието на
фирмата от „Дивас“ – ООД, на „Дивас“ – ЕООД.
5154
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2780 от 17.ХII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 693/2003 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Видком“ – АД, Ямбол.
5155
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2794
от 18.ХII.2007 г. по ф.д. № 40/2005 вписа промени за „Вариант – Б“ – ООД, Ямбол: заличава
досегашния управител на дружеството Димитър
Александров Бъчваров; вписва като управител и
представляващ на дружеството Жени Димитрова
Бъчварова.
5156
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2626
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 949/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма ЕТ „Стенди – Динка Стоянова“, Ямбол,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец
Динка Дамянова Стоянова на Живко Стоянов
Стоянов и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Стенди – Живко Стоянов“, със седалище
и адрес на управление с. Роза, община Тунджа,
област Ямбол, ул. Христо Ботев 9.
5157
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1523 от
4.VII.2007 г. по ф.д. № 462/2007 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Дънди – Галина Генова“ от Галина Тодорова Генова, ф.д.
№ 502/98, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Авто – Мото
Ойл“ – ЕООД, Ямбол, представлявано от Георги
Стефанов Генов.
5158
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1567
от 10.VII.2007 г. по ф.д. № 520/2003 вписа промени за „Мечта – 2004“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 25 дяла с номинална стойност
100 лв. от капитала на дружеството от съдружника Султанка Димитрова Карабашева на Георги
Димитров Карчев; заличава като съдружник и
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управител Султанка Димитрова Карабашева и
вписва Георги Димитров Карчев като съдружник
и управител; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Георги Димитров
Карчев и Маринка Георгиева Карчева.
5159
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1777 от
10.VIII.2007 г. по ф.д. № 951/2006 вписа промени за
„Си Ей Пи“ – ООД, Елхово: вписва прехвърляне
на 9 дяла от капитала на дружеството от съдружника Колин Джеймс Мърч на Пол Лидстон-Браун;
вписва прехвърляне на 7 дяла от капитала на
дружеството от Анжела Мърч на Пол ЛидстонБраун; вписва Пол Лидстон-Браун като съдружник
в дружеството; заличава като управител Георги
Станков Станков; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Анжела Мърч.
5160
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2161
от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 752/2006 вписа промени
за „Стройкомерс къмпани“ – ЕООД, Ямбол:
вписва прехвърляне на 50 дяла с номинална
стойност 50 лв. от капитала на дружеството
от съдружника Йордан Николов Илиев на съдружника Павлинка Георгиева Трайкова; вписва заличаването като съдружник и управител
на Йордан Николов Илиев; вписва Павлинка
Георгиева Трайкова като едноличен собственик и управител; вписва преобразуването от
„Стройкомерс къмпани“ – ООД, в „Стройкомерс
къмпани“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на
управление от Ямбол, ул. Кабиле 28, вх. А, ап. 5,
на Ямбол Цар Иван Шишман 11, вх. Б, ап. 1;
дружеството ще се управлява и представлява
от Павлинка Георгиева Трайкова.
5161
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1654 от
20.VII.2007 г. по ф.д. № 596/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Иван Писарски“
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Яворов 48 (ф.д. № 960/90), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Иван Господинов Писарски
на Емил Тодоров Михайлов и го вписа като едноличен търговец с фирма „Писарски – 2007 – Емил
Михайлов“ със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Яворов 48.
5162
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2135 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 798/2007 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Сиера – Тодор Тодоров“
със седалище и адрес на управление Ямбол, Диана
10, вх. Б, ап. 63 (ф.д. № 769/97) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Тодор Дончев Тодоров на
Яни Дончев Тодоров и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Сиера – Яни Тодоров“ със
седалище и адрес на управление Ямбол, Диана
10, вх. Б, ап. 63.
5163
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2760
от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 628/2006 вписа в
търговския регистър заличаване на „Семейство
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Робинсон“ – ЕООД, в ликвидация, със седалище
и адрес на управление с. Генерал Инзово, ул.
Кирил и Методий 31.
5164
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ с решение № 2160 от 8.Х.2007 г. по ф.д.
№ 628/2006 вписа прекратяването и обявяването
в ликвидация на „Семейство Робинсон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Генерал
Инзово, ул. Кирил и Методий 31, с ликвидатор
Росен Костадинов Меразчиев и с едномесечен
срок за извършване на ликвидацията от датата
на вписване в търговския регистър.
5165
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2379
от 2.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 291/2003 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Винпром Ямбол“ – ЕАД, Ямбол.
5166
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2652
от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 983/3005 вписа промени за „Бългериан риал истейт – Ямбол“ – ООД,
Ямбол: вписва прехвърляне на 250 дяла с номинална стойност 10 лв. от капитала на дружеството
от Филип Бари Джефри Роуз на Никълъс Ралф
Пени; вписва прехвърляне на 250 дяла с номинална стойност 10 лв.; вписва освобождаването
на Филип Бари Джефри Роуз и Маргарита Димитрова Роуз като съдружници в дружеството;
вписва като съдружници в дружеството Карън
Ан Пени и Никълъс Ралф Пени; дружеството се
управлява и представлява от Карън Ан Пени.
5167
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1878 от
28.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 70/2007 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Радка Димитрова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Енергия 2007“ – ЕООД,
Ямбол, ул. Г. С. Раковски 32, ет. 1, ап. 1.
5168
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 609
от 15.ІІІ.2007 г. по ф.д. № 35/2007 вписа възмездно прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „А гро – къща – Иван А лександров“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Агро – къща“ – ЕООД, Ямбол,
ул. Ахелой 12.
5169
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2300
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 775/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Фантазия – ИП – Иван Иванов“ със седалище и адрес на
управление Тополовград, ул. Опълченска 31 (ф.д.
№ 2144/90), като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец Иван Тончев Иванов на Тинка Димитрова
Спирова и я вписва като едноличен търговец с
фирма „Фантазия – ИП – Тинка Спирова“със
седалище и адрес на управление Тополовград,
ул. Люлебургас 5.
5170
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1492
от 2.VІІ.2007 г. по ф.д. № 403/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Яд Стефан
Петров“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Яд – Петров“ – ЕООД,
гр. Елхово, ул. Ж. Петков 72.
5171
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1142
от 17.V.2007 г. по ф.д. № 151/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Диди – Кънчо
Кънчев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Диди“ – ЕООД,
Ямбол, ул. П. К. Яворов 8, вх. Б, ап. 5.
5172
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2554
от 23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 850/96 вписа промени
за „Авточасти – Франц“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 5 дяла с номинална стойност
500 лв. от капитала на дружеството от съдружника
Франц Грундауер на Ивелин Константинов Попов;
вписва заличаването като съдружник на Франц
Грундауер; вписва като съдружник в дружеството
Ивелин Константинов Попов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Иванка
Господинова Грундауер.
5173
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2393 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 577/2007 вписва възмездното
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Пламък – 2002 – Николай Йорданов“ (ф.д. № 348/2002)
от собственика Николай Колев Йорданов като
съвкупност от права, задължения и фактически
отншения на „Пламък 2002“ – ЕООД, Ямбол,
представлявано от Николай Колев Йорданов.
5174
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2793
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 171/2006 вписа промени
за „Теди“ – ЕООД, Ямбол: заличава досегашния
управител на дружеството Евтимия Петрова Карачолова; вписва като управител и представляващ
дружеството Петър Спасов Димитров.
5175
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2359 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 879/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Експерт 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Драва 24, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
комисионна, спедиторска, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни,
производство на хлебни и сладкарски изделия,
куриерски услуги в страната и извън страната,
внос и износ на стоки от всякакъв вид, сделки
с интелектуална собственост, всякаква друга
дейност, разрешена от закона, като при необхо-
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димост за упражняване на съответната дейност
дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Здравко
Иванов Ганев и Йордан Димитров Ангелов и се
представлява и управлява от управителя Здравко
Иванов Ганев.
5176
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2388 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 889/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Топ билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев 40, вх. А,
ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, комисионна, спедиторска, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни,
информационни и други услуги и всякаква друга
дейност, разрешена от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност
дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян
Господинов Панев и Никола Пеев Маразов и се
представлява и управлява от управителите Стоян Господинов Панев и Никола Пеев Маразов
заедно и поотделно.
5177
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2442
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 899/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Морк и Калдхол“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ж.к. Златен рог 30, вх. В, ет. 1, ап. 42, с
предмет на дейност: покупка, строителство, обзавеждане, поддръжка и продажба на недвижими
имоти, посредническа дейност при набиране на
работници за страната и чужбина, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, международен транспорт, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, всякаква друга дейност,
незабранена от закона или за която не се изисква
специален разрешителен режим. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Торбйорн Морк и Ингар Калдхол
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5178
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2352
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 876/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дъ Меримен Ко“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление гр. Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
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от собствено производство, продажба на течни
горива, комисионни, складови, спедиционни,
превозни сделки с всякакви МПС в страната и в
чужбина, ремонт на превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски
сделки, туризъм в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Каръл Бърн и се представлява и управлява от
Ангел Неделчев Неделчев.
5179
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2465
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алфа пласт 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Сакар планина 21, с предмет на дейност: търговия със селскостопанска продукция, внос-износ,
преработване на селскостопанска продукция,
покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на
стоки собствено производство, производство на
алуминиева и PVC дограма, вътрешни и външни ролетни щори, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
транспортно-превозни услуги, складова, лизингова дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, съвместна дейност с други фирми,
организации и частни лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Даниела
Димитрова Манолова.
5180
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2407 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 886/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ем енд Ес Уорд“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, всякаква друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Морийн Андърсън Уорд
и Стюарт Уорд и се представлява и управлява от
управителя Морийн Андърсън Уорд.
5181
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2386 от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 881/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Металтех – БГ“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
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управление Ямбол, ж.к. Хале, бл. 3Б, ап. 38, с
предмет на дейност: производство и търговия
на метални конструкции, покупка на стоки
или други вещи и услуги с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, транспортни услуги
в страната и в чужбина, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупко-продажба и ремонт на компютърни
системи, хардуер и софтуер, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, вътрешни и
международни превозни сделки, всякакъв вид
строителна дейност, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, други
дейности, разрешени от закона, при спазване
законовите изисквания за лицензиране, внос и
износ по предмета на дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андон Василев Атанасов и Мирослав
Стефанов Радев и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
5182
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1597
от 17.VII.2007 г. по ф.д. № 584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джерико истейтс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
всякакви други услуги и дейности, разрешени
от закона, като при необходимост ще придобива
съответните лицензии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик и управител Джерард Нейтън Роджър Уотс.
5183
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2179
от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 823/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Геотранс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж.к. Диана, бл. 12,
вх. Д, ет. 2, ап. 97, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, куриерски, ресторантьорски или други услуги, разкриване на заведения
за бързо хранене, кафе-аперитиви, сладкарници,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговия с промишлени и хранителни стоки
на едро и дребно, търговско представителство и
посредничество, наемане, арендоване и обработка
на земеделска земя, зърнопроизводство, животновъдство, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, други дейности, разрешени
от закона, при спазване законовите изисквания
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за лицензиране, внос и износ по предмета на
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Георги Желев Георгиев.
5184
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1783
от 13.VIII.2007 г. по ф.д. № 651/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ес енд Ди сървисиз“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, както и всякакви други услуги и дейности,
разрешени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Шарън Меърс и Дейвид Лорънс
Уилямс и се представлява и управлява от управителя Шарън Меърс.
5185
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2158 от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 795/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Бишоп Фоли Крафт“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Тамарино, община Стралджа, област Ямбол,
ул. Й. Николова 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ по предмета на сделката, покупка,
строеж или обзавждане на недвижими имоти с цел
продажба, дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и лица, вътрешен и международен транспорт, ремонтна дейност и автосервизни услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
спортни, рекламни, програмни, информационни и други услуги и всякаква друга дейност,
разрешена от закона, като при необходимост
за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и
разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Питър Джеймс
Фредрик Бишоп и Мери Стивънсън Грейг Бишоп
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5186
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1992 от
12.IX.2007 г. по ф.д. № 740/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ейч енд Ем пропертис“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, всякаква друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражаняване на съответната дейност дружеството ще
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придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Хауърд Стенли Уотсън
и Маргарет Уотсън и се представлява и управлява
от управителя Хауърд Стенли Уотсън.
5187
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1614 от
19.VII.2007 г. по ф.д. № 611/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „МБМ корпорейшън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 17Д, ап. 140, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел продажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна,
превозна, складови и лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране,
монтаж, поддържане и ремонт на технически съоръжения, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Боян Мартинов Безус.
5188
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1926 от
3.IX.2007 г. по ф.д. № 716/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бългериан клийнинг сървисис“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 23, ап. 5, с
предмет на дейност: почистване на обществени,
жилищни, административни сгради, озеленяване, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и
посредничество в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, всички видове услуги, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Петър
Димов Гаванозов.
5189
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2098А
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 785/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блак кънтри кинг“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 6,
с предмет на дейност: производство на стоки с
цел продажба, покупка на стоки с цел продажба
в първонвачален, преработен или обработен вид,
внос и износ на стоки, международен транспорт,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови, превозни
сделки, всякаква друга дейност, незабранена от
закона или за която не се изисква специален раз-
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решителен режим. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Матю Джеймс Пауъл.
5190
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1956 от
10.IX.2007 г. по ф.д. № 726/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Миста транс“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Граф Игнатиев 70В, ет. 5, ап. 62, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешни и международни превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни лица,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, производство и търговия
на стоки от и за бита, други дейности, разрешени
от закона при спазване законовите изисквания
за лицензиране, внос и износ по предмета и всякаква друга дейност, незабранена от закона или
за която не се изисква специален разрешителен
режим, като дейностите, за чието извършване
ще бъде необходимо издаването на лиценз, ще
бъдат извършвани след издаването на последния.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Станимир Йорданов
Стоянов и Милен Петров Тенев и се представлява
и управлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
5191
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2397 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 908/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елегант“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Милин камък
1, с предмет на дейност: търговия в сферата на
леката и хранително-вкусовата промишленост,
разкриване на търговски обекти за продажба на
конфекция и маркови облекла, техника – бяла и
черна, разкриване на заведения за бързо хранене,
атракциони, хотелиерство и ресторантьорство,
извършване на услуги с транспортна техника,
търговско представителство, посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки и друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Пламен Дианов Филипов.
5192
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2601
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 950/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сторм – 007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Хан Кубрат 2,
ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: туристическа дейност и организиране на туристически дестинации,
хотелиерство и ресторантьорство, производство,
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внос и износ на всички видове стоки, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, строителство,
внос и износ на строителни материали, покупка
и строеж на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, всички видове дейности, незабранени
от закон. Дружеството може да придобива по
законен начин всякак ви права, необходими
за осъществяване на предмета му на дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Светлин Тонев Тонев.
5193
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение № 2109 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 715/2000
вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на „ДЗСР“ – ООД, Ямбол, с ликвидатор
Таня Йорданова Бончева и с 8-месечен срок за
извършване на ликвидацията от датата на вписване в търговския регистър.
6581
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1264
от 5.VI.2007 г. по ф.д. № 363/2007 вписа прехвърляне на предприятието с фирма СД „Ясна
поляна – Ан – Маринов и сие“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Мелани 2006“ – ЕООД, Ямбол, ул. Гали поле 31.
6582
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1457 от
27.VI.2007 г. по ф.д. № 276/2002 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Белана – Илиян
Желев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Цар Калоян“ – ЕООД,
Ямбол, ул. Тополница 34.
6583
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1267
от 5.VI.2007 г. по ф.д. № 478/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Лазар
Демирев“, със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Александър Стамболийски 154, ап. 2
(ф.д. № 1441/91), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от наследниците на едноличния търговец Лазар Георгиев
Демирев на Елена Димитрова Демирева и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Лазар Демирев – Елена Демирева“ със седалище
и адрес на управление Елхово, ул. Александър
Стамболийски 154, ап. 2.
6584
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1594 от 16.VII.2007 г. по ф.д. № 280/2007 вписа прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ
„Мартин – Транс – Мартин Карагьозов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Мартин Транс“ – ООД, Ямбол,
ул. Шика 75, ап. 5.
6585
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 949 от
24.IV.2007 г. по ф.д. № 332/2007 вписа промяна
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за „Лид инвест“ – ЕООД: вписа промяна в седалището и адрес на управление от с. Меляне,
област Монтана, комплекс-градина „Бъчвите“ на
с. Победа, област Ямбол.
6586
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2039 от 28.IХ.2007 г. по ф.д. № 373/2001 вписа
промени за „Грамел“ – ЕООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 10 000 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв., представляващи 100 %
от капитала на дружеството, от едноличния
собственик на капитала Деян Иванов Михалев на Калин Андреев Матев; заличава Деян
Иванов Михалев като едноличен собственик
на капита ла и представл яващ дру жеството;
вписва като едноличен собственик на капитала
Калин Андреев Матев, който ще управлява и
представлява дружеството.
6587
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2633
от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 859/96 на проверения, заверен
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Царевин“ – АД, Ямбол.
6588
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1510
от 3.VII.2007 г. по ф.д. № 692/2001 вписа промени за „Елхово – Газ“ – ООД, Елхово: вписва
прехвърлянето на 170 дружествени дяла по 10 лв.
на обща стойност 1700 лв. от съдружника Дяна
Димитрова Стоева на съдружника Зоя Димитрова Стоева-Димитрова; вписва заличаването
на Дяна Димитрова Стоева като съдружник в
дружеството; вписва прилагането на актуализиран
дружествен договор.
6589
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1644
от 20.VII.2007 г. по ф.д. № 597/2007 вписа промяна за „АКБ консорциум“ – АД, Елхово: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от София, район „Изгрев“, ул. Фредерик ЖолиоКюри 20, ет. 10, на гр. Елхово, област Ямбол, ул.
Ал. Стамболийски 170.
6590
Ямболският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2187
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 1707/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на ПК
„Светлина“, с. Поляна, област Ямбол, с ликвидатор
Андон Златев Стоянов и със срок за извършване
на ликвидацията 12 месеца; кооперацията ще
се представлява от ликвидатора Андон Златев
Стоянов.
6550
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 и 4 ТЗ с решение
№ 2863 от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 729/99 вписва
прекратяването и обявяването в ликвидация на
„Сортоизпитване – Зимница“ – ЕООД, с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, със срок
за извършване на ликвидация 2 г. от датата на
влизане на решението в сила, с ликвидатор Желязко Иванов Тропчев.
6551

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2860 от
21.ХII.2007 г. по ф.д. №26/2005 вписа промени за
„Юрема“ – ООД, Ямбол; вписва прехвърлянето на
125 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв.
от капитала на дружеството от съдружника Юри
Димитров Чобаников на Васил Димитров Великин;
вписва Васил Димитров Великин като съдружник
в дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Петко Асенов Асенов.
6552
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 и 4 ТЗ с решение
№ 2868 от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 1024/2006 вписва
прекратяването и обявяването в ликвидация на
„Стайро билд“ – ООД, със срок за извършване
на ликвидация 3 месеца и с ликвидатор Аднан
Радхи Аббас Шуббар.
6553
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2864 от 21.ХII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 840/2004 на проверения годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Еко пет“ – АД, Ямбол.
6554
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2865 от 21.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 414/2003 на
проверения, заверен и приет годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Мега Рисурс“ – АД, Ямбол.
6555
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1320
от 12.VI.2007 г. по ф.д. № 676/2005 вписва промени за „МД холдингс“ – ЕООД: вписва нов
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност и
всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност ще придобива необходимите лицензии и
разрешения; премества адреса на управление в
с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол,
ул. Христо Ботев 16; вписва освобождаването
на досегашния управител на дружеството Ангел
Неделчев Неделчев; дружеството ще се представлява от едноличния собственик на капитала
Кърпатрик Доун.
6556
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2325
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 193/2005 вписа промени за „Шанс Паскалеви“ – ООД, Ямбол: вписва
като съдружници в дружеството Ваня Йорданова
Петкова, Венета Йорданова Паскалева, Пенчо
Иванов Петков; вписва заличаването на Йордан
Митев Паскалев като съдружник и управител в
дружеството; дружеството ще се представлява
и управлява от управителя Атанаска Атанасова
Паскалева.
6557
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2702 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 959/2007 вписа в търговския регистър прехвърлянето на фирмата на ЕТ
„Сад – Андон Матев“ заедно с предприятието като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Андон Динев
Матев на Диана Стоянова Матева и я вписва
като едноличен търговец с фирма „Сад – Диана
Матева“, със седалище и адрес на управление
с. Търнава, ул. Крали Марко 82, област Ямбол.
6558
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2592
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 922/2007 вписа в търговския регистър прехвърлянето на фирмата на
ЕТ „Жега – Донка Тодорова“ заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от едноличния търговец
Донка Николаева Тодорова на Господинка Митева Керанова и я вписа като едноличен търговец с фирма „Жега – Господинка Керанова“ със
седалище и адрес на управление с. Стара река,
община „Тунджа“, област Ямбол.
6559
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2707
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 992/2007 вписа в търговския регистър възмездното прехвърляне на
фирмата на ЕТ „Алиметов – Славчо Иванов“
заедно с предприятието като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Славчо Андонов Иванов
на Анка Юлиянова Иванова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Алиметов – Анка
Иванова“, със седалище и адрес на управление
с. Голям Манастир, област Ямбол.
6560
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1342
от 13.VI.2007 г. по ф.д. № 482/2007 вписа безвъзмездното прехвърляне на фирмата на ЕТ
„Хони – Руска Петрова“ (рег. по ф.д. № 1190/94
на ЯОС) заедно с предприятието, собственост
на Руска Петрова Милянова, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от наследниците Красимира Иванова Василева, Драгомир Иванов Милянов на Красимира
Иванова Василева и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Хони – Красимира Василева“
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Крали Марко 6А.
6561
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2869 от
21.ХII.2007 г. по ф.д. № 1125/2006 вписа промени
за „Терлаг Истейтс“ – ООД, Елхово: вписва заличаването на Георги Станков Станков като управител на дружеството; вписва Андрю Питър Мадън
като управител; дружеството ще се представлява
и управлява от управителя Андрю Питър Мадън.
6562
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2861
от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 362/2002 вписа промени за „Крисани“ – ЕООД, Ямбол, премества
адреса на управление на дружеството от Ямбол,
ул. Богомил 9, ап. 2, в Ямбол, ул. Георги Дражев
3, вх. А, ап. 5.
6563
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 274 ТЗ с решение № 1899 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 587/2005 вписа промени
за „Груп Вл“ – ООД, Ямбол: вписва продължаване
на дейността на „Груп Вл“ – ООД, в ликвидация.
6564
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1898
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 587/2005 вписа промени за „Груп Вл“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 24 дружествени дяла с номинална
стойност 100 лв. от капитала на дружеството от
съдружника Любка Петрова Казакова на Снежана
Янакиева Иванова; вписва прехвърлянето на 26
дружествени дяла с номинална стойност 100 лв.
от съдружника Диян Петков Димов на Снежана
Янакиева Иванова; заличава като съдружници Любка Петрова Казакова и Диян Петков
Димов; вписва промяна във фирмата на „Груп
Вл“ – ЕООД; премества адреса на управление на
дружеството от Ямбол, ул. Цар Иван Александър
18, в Ямбол, ж. к. Диана, бл. 23, вх. Е, ап. 128;
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Снежана
Янакиева Иванова.
6565
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2766 от 14.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 597/2007 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „АКБ Консорциум“ – АД, Ямбол.
6591
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2767 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 597/2007
вписа промени за „АКБ – Консорциум“ – АД:
заличава като представител на „Финансовоиндустриален концерн АКБ – Форес“ – Х АД,
в съвета на директорите и като изпълнителен
директор Христо Георгиев Костов; вписва като
представител на „Финансово-индустриален концерн „АКБ – Форес“ – ХАД, в съвета на директорите и като изпълнителен директор Николай
Богомилов Мутафов; заличава като представител
на „АКБ – Актив“ – АД, в съвета на директорите и като заместник-председател Димитринка
Атанасова Бичева; вписва като представител на
„АКБ – Актив“ – АД, в съвета на директорите
и като заместник-председател Христо Георгиев
Костов; дружеството ще се представлява от представителя на „Финансово-индустриален концерн
„АКБ – Форес“ – ХАД, от Николай Богомилов
Мутафов в качеството му на изпълнителен директор; вписва промяна в седалището и адреса
на управление от гр. Елхово, ул. Александър
Стамболийски 170, на София, район „Изгрев“,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 10; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 30.VII.2007 г.
6592
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2537 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 430/99 вписа в търговския
регистър заличаването на „Тополовград – Автомобилни превози – Д“ – ООД, в ликвидация.
6593
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2136 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 752/2007 вписа промяна за
„Абботсан ресторейшънс енд риъл истейт“ – ООД,
Ямбол: вписва промяна в седалището и адреса
на управление от Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2,
на с. Голям Манастир, област Ямбол.
6594
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1201
от 28.V.2007 г. по ф.д. № 56/2007 вписа промени
за „Джулия – МД“ – ЕООД, Ямбол: заличава
досегашния управител на дружеството Даниела
Петрова Димитрова; вписва като управител и
представляващ дружеството едноличния собственик на капитала Милена Йорданова Стоянова.
6595
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2609
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 328/2003 вписа промени
за „Ренесанс“ – АД, Ямбол: вписва нов предмет
на дейност: изграждане и експлоатация на недвижима собственост (офиси, хотели, почивни
станции, спортни съоръжения и др.), както и
нейното отдаване под наем, частна и охранителна дейност (след необходимия лиценз), всякаква
друга дейност, незабранена със закон; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционериете, проведено на 9.XI.2007 г.
6596
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1944 от
4.IX.2007 г. по ф.д. № 112/2007 вписа промени за
МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – ООД, Ямбол: вписва
Дора Георгиева Симеонова за прокурист – медицински директор.
6597
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2184 от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 112/2007 вписа
промени за „МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – ООД,
Ямбол: вписва прекратяване правомощията и
заличаването на прокуриста Дора Георгиева
Симеонова; вписва Мария Стоянова Бинева за
прокурист – медицински директор, която ще представлява дружеството за периода на мандата си
и при условията на граждански договор; вписва
промяна в наименованието на дружеството от
„МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – ООД, на „СХБАЛ
„Св. Йоан Рилски“ – ООД; вписва актуализиран
дружествен договор, приет на 26.IX.2007 г.
6598
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1885 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 368/97 вписа промяна
за „Прима – К“ – ЕООД, Ямбол: деноминира
капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и
размера на дяловете.
6599
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1833
от 22.VIII.2007 г. по ф.д. № 678/2007 вписа промяна за „Балкан Строй Инженеринг“ – ЕООД,
Ямбол: вписва промяна в седалището и адреса
на управление от Стара Загора, ул. Стефан
Стамболов 82В, ет. 3, ап. 13, на Ямбол, ул. Яне
Сандански 35, вх. А.
6600
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2197
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 843/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на „Джоко – 33“ – ЕООД, с управител Живко Желязков
Василев, като съвкупност от права, задължения
и фак т и ческ и о т ношени я на „П.Р. Продакшън – Н.“ – ООД, София (рег. по ф.д. № 2508/2003
на СГС).
6601
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2055
от 24.IX.2007 г. по ф.д. № 736/2007 вписа промяна
за „Ем Джи груп“ – ЕООД, Ямбол: вписва промяна в адреса на управление на дружеството от
Ямбол, ул. Георги Сава Раковски 118, на Ямбол,
ул. Георги Сава Раковски 39, вх. В, ап. 17.
6602
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2272 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 836/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ди+Ен Вижън“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 71А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
превоз на пътници и товари в страната и извън
нея, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, програмни, информационни
и импресарски услуги, сделки с интелектуална
собственост, външнотърговски и бартерни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Дел Уейн Уорън и Никола Луиз Долфин и се
представлява и управлява от управителя Дел
Уейн Уорън.
6603
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2374 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 868/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ди енд Ди трейдингс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги и всяка друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дейвид Уорд и Дебра
Мари Уорд и се представлява и управлява от
управителя Дейвид Уорд.
6604
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2369 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 867/2007 вписа в търговския
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регистър дружество с ограничена отговорност
„Бебелукас“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Търговска 4, вх. А, ап. 4, ет. 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, и всяка друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Томас Джеръми Декамп
и Сандрин Юзби и се представлява и управлява
от управителя Томас Джеръми Декамп.
6605
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2246 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 833/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Джей енд Ей ландскейпс“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 7, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, и всяка друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джон Сифтън и Ан
Елизабет Сифтън и се представлява и управлява
от управителя Джон Сифтън.
6606
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2248 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 834/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ню хоум СВ“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Вардар 110, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, преводачески
услуги, легализация на документи и всякаква
друга дейност, разрешена от закона, като при
необходимост за упражняване на съответн ата
дейност дру жеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светла Христова Христова, Виктор
Николов Василев и Христо Демирев Христов и
се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6607
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2223 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 830/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „КА
билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 21, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност или дейност по предоставяне
на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и
износ по предмета на дейност, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени от закона
при спазване на законовите изисквания за лицензиране. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Костадин
Стефанов Колев и Александър Монев Монев и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
6608
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1402 от
20.VI.2007 г. по ф.д. № 528/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ар енд Джей пропъртис ЛТД“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, и всякаква дуга дейност, разрешена от
закона, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Уилям Рос Мъри и Елизабет Джанет
Дороти Мъри и се представлява и управлява от
управителя Уилям Рос Мъри.
6609
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2037 от 21.IX.2007 г. по ф.д. № 762/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еко билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Граф Игнатиев, бл. 74Б, ет. 4, ап. 33, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингова
дейност и всякаква друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упраж-
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няване на съответната дейност ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Костадин
Димитров Костадинов.
6610
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2116
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 767/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джон Мъкфарлънд“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска
7, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност и всякаква друга дейност,
разрешена от закона, като при необходимост за
упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Джон Томас Мъкфарлънд.
6611
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1620 от
19.VII.2007 г. по ф.д. № 612/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Джеф енд Рейчъл ентърпрайсиз“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, пл. Христо Ботев 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, всякаква друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джефри Джон Хипгрейв
и Рейчъл Наш и се представлява и управлява от
управителя Джефри Джон Хипгрейв.
6612
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2214 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 822/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Контролинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Димитър Благоев 72, ет. 5, ап. 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, турис-
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тическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска, счетоводни и консултантски услуги
или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, в страната и в чужбина,
ремонт, сервизна дейност на МПС и всички видове услуги на МПС и други услуги и дейности,
незабранени от закона, бартерни и реекспортни
сделки, външнотърговски сделки по целия предмет
на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Офелия Добрева Василева.
6613
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2284 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 837/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„А енд О Хъни“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. Г. Бенковски, бл. 17,
вх. Е, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, преработка на пчелен мед
и пчелни продукти и търговия с тях, продажба
на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и транспортно-превозни услуги в
Република България и извън страната, складова,
лизингова дейност, хотелиерски, туристически,
ресторантски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с недвижими имоти, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни и други услуги,
съвместна дейност с други фирми, организации и
частни лица. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Джонатан Ариех
и Меир Оркаби и се представлява и управлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
6614
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1660 от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 618/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дорекс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 2, ет. 8, ап. 48, с
предмет на дейност: създаване, разработване и
експлоатация на букмейскърски пунктове „Еврофутбол“, предоставяне на свързани с това услуги,
вкл. рекламни и посреднически, търговия, покупка на недвижими имоти, на промишлени стоки,
потребителски стоки, селскостопански стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външна търговия
по предмета на дейност на фирмата, продажба на
стоки от собствено производство, включително
производство със собствена марка, строителство и
транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки и други дейности, незабранени от закона и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Доля Костадинова Стоянова.
6615
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2288
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 851/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екс Пи солар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Клокотница, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: продажба, монтаж и обслужване на
соларни и фотоволтаични системи, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, както
и всякаква друга дейност, незабранена от закона
или за която не се изисква специален разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Петко Георгиев Златев.
6616
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2286 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 838/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„А енд О инвестмънтс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж.к. Г. Бенковски,
бл. 17, вх. Е, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и транспортно-превозни услуги в страната и в
чужбина, складова, лизингова дейност, хотелиерски, туристически, ресторантски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с недвижими
имоти, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, съвместна дейност с
други фирми, организации и частни лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джонатан Ариех и Меир Оркаби
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
6617
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2033 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 745/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Сънфлауър сънкомпъни“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Жорж Папазов 6Б, ап. 1, с
предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на спортен комплекс със СПА център, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, както и дейности на търговско
представителство и посредничество, превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
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производство, търговия, изкупуване и износ в
страната и в чужбина на селскостопанска продукция от растителен и животински произход,
включително и животни, преводачески услуги,
ресторантьорство, откриване на кафе-клуб и интернет клуб, продажба на цигари и алкохол (след
лиценз), търговия с текстилни изделия, внос и
износ по предмета на дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Вилфрид Джаки Ай Маес и Марина Хендрика Хосе Естерс и се представлява и
управлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6810
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1584
от 13.VII.2007 г. по ф.д. № 579/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви енд Джи инвест“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Царибродска 17А, с
предмет на дейност: проектиране, разработване,
адаптиране и внедряване на проекти и инвестиране
в областта на селското стопанство, строителството,
комуникациите, търговията, леката промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажби на стоки от собствено
производство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска (животинска и растителна)
продукция, билки, торове, препарати, проектиране, разработване, адаптиране и внедряване на
проекти и инвестиране в областта на селското
стопанство, строителството, комуникациите,
търговията, леката промишленост, комисионни,
спедиционни и складови сделки, лизинг, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, производство на филми
видео- и звукозаписи, издателски и печатарски услуги, търговски, инженерингови и сервизни услуги
в леката и хранително-вкусовата промишленост,
маркетингови и консултантски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, предоставяне на информационни,
счетоводни, програмни, превозни, хотелиерски,
туристически, рекламни или други услуги, внос,
износ, реекспорт, както и всички, незабранени
от закона сделки и услуги. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Валентин Янков Великов.
6811
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2105 от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 780/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Техномит“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 15Б,
ет. 3, ап. 54, с предмет на дейност: проектиране,
изграждане, обслужване, текуща поддръжка и
ремонт на електронни, електро-, вентилационни,
климатични, пневматични, хидравлични системи
и инсталации и търговия с техните компоненти,
производство и търговия със земеделска продукция в непреработен и преработен вид, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, складови
сделки, вътрешен и международен товарен и пътнически транспорт, рекламна и дистрибуторска
дейност, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с обекти на интелектуалната собственост,
ресторантьорство, хотелиерски, туристически,
сче т овод н и, и нформа ц ион н и, и м п ресарск и,
фризьорски, козметични, преводачески и други
услуги, покупка, проектиране, строителство и
обзавеждане на сгради с цел продажба, лизинг,
всички други дейности, незабранени от закона,
които не са с държавен монопол, внос и износ по
предмета на дейност, консултантски и посреднически услуги. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Митко Панайотов Йорданов и Панайот Йорданов Димитров
и се представлява и управлява от управителя
Митко Панайотов Йорданов.
6812
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1354
от 14.VI.2007 г. по ф.д. № 513/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Винт – енерджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Кукорево,
община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Димитър
Благоев 14, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски или
други услуги, разкриване на заведения за бързо
хранене, кафе-аперитиви, сладкарници, продажба
на алкохол и цигари след лицензиране, производство и продажба на ел. енергия, търговия с
промишлени и хранителни стоки на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
наемане, арендуване и обработка на земеделска
земя, зърнопроизводство, животновъдство, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, вътрешни и
международни превозни сделки, складови сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, други дейности, разрешени
от закона, при спазване законовите изисквания
за лицензиране, внос и износ по предмета на
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Тодор Вълчев Йорданов.
6813
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1949 от 5.IX.2007 г. по ф.д. № 713/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Максстрой“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Беласица 5, с
предмет на дейност: търговия със строителни
материали, строителство и транспорт, проектиране, изграждане, експлоатация и продажба на
строителни и инфраструктурни обекти, в т. ч.
пътища, водосъбирателни, водопренасящи и водопречистващи съоръжения и хотели, търговия,
покупка на недвижими имоти, на промишлени
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стоки, потребителски стоки, селскостопански
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна
търговия по предмета на дейност на фирмата,
продажба на стоки от собствено производство,
вкл. производство със собствена марка, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки и други дейности, незабранени от закона
и съгласно изискванията на законодателството,
търговска дейност, за която се изискват специални
разрешения, лицензии и други, ще се извършва
след получаването им от компетентните органи.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Светлин Любомиров Ангелов.
6814
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1788
от 13.VIII.2007 г. по ф.д. № 639/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Имот инвест“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Гаврил Кръстевич
21, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи и услуги с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, транспортни услуги
в страната и в чужбина, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупко-продажба и ремонт на компютърни
системи, хардуер и софтуер, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, вътрешни и
международни превозни сделки, всякакъв вид
строителна дейност, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, други
дейности, разрешени от закона, при спазване
законовите изисквания за лицензиране, внос и
износ по предмета на дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Мария Великова Илиева, Станка
Желева Кирова и Красимира Димитрова Жекова
и се управлява и представлява от съдружниците.
6815
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2145
от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 804/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тийгън холдингс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол, ул.
В. Левски 24, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякакви други услуги
и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дейвид Джордж Пийл
и Шърли Ан Пийл и се представлява и управлява
от управителя Дейвид Джордж Пийл.
6816
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2263
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 182/2007 вписа промени
за „Ханзен Турс“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 51 дяла по 50 лв. от капитала на дружеството от Милен Станев Монев на Георги Илиев
Георгиев; заличава като съдружник и управител
Милен Станев Монев; вписва преобразуването на
„Ханзен Турс“ – ООД, в „Ханзен Турс“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Георги Илиев Георгиев.
6817
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2301
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 246/2007 вписа промени
за „Валди“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
15 дяла по 100 лв. от капитала на дружеството от
Илиян Димов Желев на Дияна Димова Желева;
заличава като съдружник и управител Илиян
Димов Желев; дружеството ще се управлява и
представлява от Дияна Димова Желева.
6818
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1606
от 17.VI.2007 г. по ф.д. № 336/2007 вписа промени
за „Амира“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 250 дяла по 10 лв. от капитала на дружеството
от Радостина Вълева Гашева на Петко Иванов
Иванов; заличава като съдружник и управител
Радостина Вълева Гашева; вписва Петко Иванов
Иванов като съдружник в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Иван Петков Иванов.
6819
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2321
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 198/2007 вписа промени
за „ДЖ § П девелопментс“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 1 дял от 100 лв. от капитала на
дружеството от Живко Янчев Янков на Джон
Кевин Уелч; заличава като съдружник и управител Живко Янчев Янков; вписва Джон Кевин
Уелч като управител на дружеството.
6820
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1810 от 16.VIII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 547/2005
на проверените, заверени и приети годишни
финансови отчети за 2005 и 2006 г. на „Папас
порт“ – ЕАД, Ямбол.
6821
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1371 от
15.VI.2007 г. по ф.д. № 153/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Ася – Димитър
Димитров“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Еврокар“ – ЕООД,
Ямбол.
6822
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2765
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 847/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Брилянт
форте – Валентин Динев“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Брилянт и форте“ – ЕООД, Ямбол.
6823
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1307
от 11.VI.2007 г. по ф.д. № 1141/2006 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Геротик – Димитринка Кънева“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Геротик“ – ЕООД, Ямбол.
6824
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1611 от 17.VII.2007 г. по ф.д. № 617/2005
вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ
„Мигри – Георги Павлов“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Мигри“ – ООД, Ямбол; вписва Георги Райчев
Павлов като съдружник в „Мигри“ – ООД, който
ще управлява и представлява дружеството заедно
и поотделно с останалите двама съдружници.
6825
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1854
от 24.VIII.2007 г. по ф.д. № 696/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МСР – инвест“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Елхово, ул. Хан Крум
9Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски или други услуги, разкриване на заведения за бързо хранене,
кафе-аперитив, сладкарници, производство и
продажба на сладкарски изделия, разкриване на
увеселителни заведения, търговия с промишлени
и хранителни стоки на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, наемане,
арендуване и обработка на земеделска земя,
зърнопроизводство, животновъдство, производство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопанска продукция в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, вътрешни и
международни превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, други дейности, разрешени от
закона, при спазване законовите изисквания за
лицензиране, внос и износ по предмета на дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стоян Георгиев Гендов
и Мирослав Стоянов Иванов и се представлява и
управлява от управителя Стоян Георгиев Гендов.
6826
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2143 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 803/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Спаркъл кампъни“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол, ул.
Петър Берон 11А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, всякакви други
услуги и дейности, разрешени от закона, като
при необходимост ще придобива съответните
лицензии. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Вивиан Ан
Нидърууд и Джон Нидърууд и се представлява и
управлява от управителя Вивиан Ан Нидърууд.
6827
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1481 от
29.VI.2007 г. по ф.д. № 563/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рони 78“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Мидия 32, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски или други услуги, разкриване
на заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви,
сладкарници, продажба на алкохол и цигари след
лицензиране, почистване на домове и офиси,
търговия с промишлени и хранителни стоки на
едро и дребно, търговско представителство и посредничество, наемане, арендуване и обработка
на земеделска земя, зърнопроизводство, животновъдство, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
вътрешни и международни превози, сделки, превоз
на хора и товари в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, други дейности, разрешени
от закона, при спазване законовите изисквания
за лицензиране, внос и износ по предмета на
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Васил Кирилов Лазаров.
6828
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1666
от 23.VII.2007 г. по ф.д. № 616/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Буси еко Хоум“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, както и всякакви други услуги и дейности,
разрешени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензии. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
и управител Джон Франсис Буси.
6829
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1514 от
4.VII.2007 г. по ф.д. № 847/2007 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Виденов – Данчо
Григоров“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Виденов
груп“ – ООД, Ямбол.
6830
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1277 от
6.VI.2007 г. по ф.д. № 475/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Шеритон“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Славейков 34, с предмет
на дейност: ремонт и поддръжка на фискални
устройства, офис техника, битова техника и търговия с такива, шивашка и плетаческа дейност,
монтаж и поддръжка на кар-аудио системи,
алармени системи и всякаква друга електроника
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за автомобила, ремонт и поддръжка на автомобили, програмни, информационни, рекламни
и интернет услуги, създаване и поддръжка на
сайтове, всякакъв вид рекламни дейности в
сайтовете, поддръжка и търговия с компютърна
техника и консумативи за нея, онлайн търговия,
вътрешна и външна търговия с хранителни и
промишлени стоки, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска, животинска
и дивечова продукция, производство на стоки с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, разфасовка на хранителни и
промишлени стоки, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на увеселителни заведения
и заведения за хранене, отдаване под наем на
вещи, консултантски, проектантски услуги, рекламна дейност, търговия с метали, отпадъци и
отломки от тях и сплавите им, експорт, импорт
и реекспорт, товарен и автобусен транспорт в
страната и в чужбина, таксиметрова дейност,
вътрешен и международен туризъм, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни фирми, хотелиерска,
т у ристическа, информационна, програмна и
импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ст роително-монта ж на дейност, пренавиване
на ел. двигатели и всички дейности, незабранени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Русев Джебаков, Антоанета
Иванова Колева и Димитър Иванов Русев и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
6831
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1161 от
21.V.2007 г. по ф.д. № 429/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„ВГ – груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 148А 3, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, услуги с пътностроителна и селскостопанска техника, строителство – жилищно,
промишлено, пътно строителство и ремонтностроителни работи, В и К строителство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова дейност,
управление на митнически складове, търговско
представителство и посредничество, превозна
дейност, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и предоставяне
на други услуги, издателска и печатарска дейност,
ресторантьорство, откриване на заведения за бързо
хранене, кафе-аперитиви, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
внос и износ по предмета на дейност и всякаква
друга дейност, разрешена от закона. Дружеството
може да придобива по законен начин всякакви
права, необходими за осъществяване на предмета
му на дейност, както и да изпълнява всякаква
друга работа, която има за цел улесняването,
напредъка или разширяването на стопанската
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му дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Васил Пенев
Георгиев и Георги Пенев Георгиев и се представлява и управлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
6832
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2920 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 870/91 вписва прехвърлянето на предприятието на СД „РАП Симов и сие“,
Ямбол, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Мечта 07“ – ЕООД,
като универсален правоприемник, който придобива всички активи и пасиви на последното по
баланса му към 28.XII.2007 г.
6833
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2919
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1044/2007 вписва
прехвърлянето на предприятието на СД „РАП
Симов и сие“ – Ямбол (ф.д. № 870/91), като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Мечта 07“ – ЕООД, като универсален правоприемник, който придобива всички
активи и пасиви на последното по баланса му
към 28.XII.2007 г.
6834
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2070
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 497/2005 вписа промени
за „Слим компютърс“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 250 дяла по 10 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Асен Христов
Шуманов на съдружника Димитър Янев Димитров; заличава Асен Христов Шуманов като
съдружник; вписва като съдружник в дружеството Димитър Янев Димитров; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Веселин Димитров Янев.
6835
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2356
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 376/2007 вписа промени
за „Пийк инвестмънт пропъртиз“ – ООД, Ямбол:
вписва прехвърляне на 25 дяла по 50 лв. от капитала на дружеството от съдружника Дарън Лий
Джерисън на съдружника Денис Артър Джеймз
Фрай; вписва прехвърляне на 25 дяла по 50 лв. от
капитала на дружеството от съдружника Патриша
Рейчъл Фрай на съдружника Илейн Валери Фрай;
вписва като съдружници в дружеството Денис
Артър Джеймз Фрай и Илейн Валери Фрай.
6836
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2225
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 760/2006 вписа промени
за „Хелън, синове и Ко“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 50 дяла по 50 лв. от капитала на
дружеството от съдружника Динко Димитров
Чалъков на Елена Миткова Мандаджиева; вписва
като съдружник в дружеството Елена Миткова
Мандаджиева; заличава като съдружник и управител Динко Димитров Чалъков; вписва промяна
в адреса на управление от Ямбол, ул. Ямболен 56,
на Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 56, вх. А, ап. 2.
6837
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2238
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 228/2005 вписа промени
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за „Ийгъл дивелопмънтс“ – ООД, Елхово: вписва
прехвърляне на 25 дяла по 50 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Емил Николов
Божанов на съдружника Михаил Христов Чобанов; вписва прехвърляне на 25 дяла по 50 лв. от
съдружника Емил Николов Божанов на съдружника Никола Николов Стоянов; заличава като
съдружник Емил Николов Божанов.
6838
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1571
от 11.VII.2007 г. по ф.д. № 368/2006 вписа промени за „Риал ропърти БГ“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 250 дяла по 10 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Кети Динкова
Абаджиева на Димитър Николов Андонов; заличава като съдружник и управител Кети Динкова Абаджиева; дружеството ще се управлява и
представлява от Димитринка Кръстева Андонова.
6839
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2845
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 742/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Асса“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Ямболен 20, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или
дейност по предоставяне на други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, внос и износ по предмета на
дейност, както и всяка друга дейност и услуги,
незабранени от закона, при спазване на законовите изисквания за лицензиране. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Андрей Иванов Павлов и Стефан
Иванов Павлов и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
6840
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2627
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 982/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Компак“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. Хале, бл. 8Б, ет. 1,
ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складови сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни и
превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
счетоводни и финансови услуги, организиране
на курсове за професионално обучение, всички останали незабранени от закона дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Дианов Петров

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

и Йоана Стоянова Петрова и се представлява и
управлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6841
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2878 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рестхран“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Крали Марко 29В, ет. 3, ап. 55, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, складови,
спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС в
страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, кетъринг, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм в
страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и лизинг, услуги и всички, незабранени от закона дейности, описани в чл. 1 от
Търговския закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Петко Илиев Пехливанов.
6842
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2858 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1039/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Мегатронсервиз – Ямбол“ – АД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Клокотница 102, с предмет
на дейност: търговия с резервни части, консумативи,
аксесоари и други за земеделска и горска техника,
строителство, вътрешно- и външнотърговска, комисионна, складова, лизингова и спедиционна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг,
консултантски услуги по инвестиционни проекти,
производство и търговия с машини и земеделска и
горска техника, с капитал 70 000 лв., разпределен в
700 поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. Дружеството е с неопределен срок,
с едностепенна система на управление и съвет на
директорите от трима членове, с мандат 3 г. в състав: председател – Ифтах Шахам, Петър Георгиев
Петров – изпълнителен директор, и Стефан Христов
Христов – член, и се представлява и управлява от
изпълнителния директор Петър Георгиев Петров.
6843
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2856
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1031/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дикс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Индже войвода 37, с
предмет на дейност: производство на мебели с цел
продажба и мебелни услуги, покупки на стоки с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, внос и
износ, производство на стоки с цел продажба
на същите, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и в чужбина, маркетингова, проектантска
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и инженерингова дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална
собственост, производство и разпространение на
видео- и звукозапис, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дончо Добрев Дончев,
Иван Димитров Апостолов, Константин Добрев
Русев и Сийка Желева Ангелова и се представлява
и управлява от управителя Дончо Добрев Дончев.
6844
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2682 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Огюст“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Елхово, ул. Ангел
Михов 1, с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина, внос
и износ, производство на стоки с цел продажба
на същите, комисионна, спедиционна, складова
дейност на търговско представителство, агентство
и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност или дейност по предоставяне на
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Огюст Бенони
и Жаклин Деместр и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
6845
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2850
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1038/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Славекс строй“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Марица 11, с предмет на дейност:
покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, търговско представителство и посредничество и всякакви други услуги и дейности,
разрешени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Славка Иванова Дражева и Иван
Симеонов Дражев и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
6846
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 155, т. 3 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с
решение № 1915 от 3.IX.2007 г. по ф.д. № 111/2007
вписва прекратяването на „Рустев“ – ООД, Ямбол,
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и го обявява в ликвидация; назначава за ликвидатор Николинка Вълкова Русева и определя срок
за извършване на ликвидация 3 месеца.
6847
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2892 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 111/2007 вписа в търговския регистър заличаването на „Рустев“ – ООД,
в ликвидация.
6848
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2897 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 611/2007 вписа промени
за „МБМ корпорейшън“ – ЕООД: вписа промяна
в седалището и адреса на управление от Ямбол,
к/с Златен рог 17 – Е – 140, на Варна, ул. Генерал
Колев 83, вх. Д, ет. 2, ап. 109.
6849
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2894 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 27/2002 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ „Маке – Красимир
Биков“, Ямбол, от едноличния търговец Красимир
Митков Биков (ф.д. № 504/90) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Ямбол прес“ – ООД, Ямбол.
6850
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2873
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1005/2006 вписа промени за „Хрижел – Миро“ – ЕООД, с. Радовец,
община Тополовград; вписва прехвърлянето на 10
дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. от
капитала на дружеството от съдружника Христо
Желев Георгиев на съдружника Жельо Христов
Желев; прехвърлянето на 10 дружествени дяла
с номинална стойност 100 лв. от съдружника
Христо Желев Георгиев на съдружника Мирослав
Христов Желев; заличава Христо Желев Георгиев
като съдружник и управител в дружеството.
6851
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2880 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1006/2007 вписа безвъзмездното прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „Ива – Йова Стоянова“ (ф.д. № 678/2005),
собственост на Йова Йорданова Стоянова, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от наследниците Дора Георгиева
Динева и Динка Георгиева Недялкова на Динка
Георгиева Недялкова и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Ива – Динка Недялкова“ със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Николай Петрини 37-А-7.
6852
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2895
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1047/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тайм 1“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Гаврил Кръстевич 24А, с
предмет на дейност: издателска дейност, търговия
с промишлени, хранителни и селскостопански
стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, производство
на хранителни и промишлени стоки, търговско
представителство и посредничество, строително
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проектиране, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина и други
дейности, разрешени от законодателството при
спазване на законовите изисквания за лицензиране, дружеството се образува за неопределен
срок, с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла
по 10 лв., внесен изцяло, и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Таня Димитрова Димитрова.
6853
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 677 от
22.III.2007 г. по ф.д. № 239/2007 вписа промяна
за „Агрошанс – 2000“ – ЕООД: вписва промяна в
седалището и адреса на управление от с. Лехчево,
област Монтана, на с. Победа, област Ямбол.
6854
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1707 от 30.VII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 290/2004 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Профит“ – АД, Ямбол.
6855
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2849 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1025/2007 вписа промяна
за „МС Енерджи“ – ООД, Тръговище; вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Търговище, пл. Свобода, хотел „Мизия“, на
Ямбол, пл. Освобождение 2, вх. А, ап. 2.
6856
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2847 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 945/2007 вписа промяна
за „Джи Ес България“ – ООД, Варна; вписва
промяна в седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Цани Гинчев 6, ет. 3, ап. 10, на Ямбол,
ул. Джон Атанасов 9, офис 6.
6857
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1718 от 1.VIII.2007 г. по ф.д. № 614/2007
вписа „Гравитация“ – ООД, като универсален
правоприемник на СД „Гравитация – Богданов и
сие“, Ямбол (рег. по ф.д. № 301/90), като същото
поема активите и пасивите на събирателното
дружество по баланса му към 30.VI.2007 г.; вписва
прекратяването на СД „Гравитация – Богданов и
сие“, без ликвидация, поради преобразуването му
в „Гравитация“ – ООД, със съдружници Жельо
Стоянов Богданов и Марийка Желева Иванова;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Жельо Стоянов Богданов.
6858
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2915 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бийчууд“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм в
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страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Морган Ивон Лорейн и се представлява и управлява от Ангел Неделчев Неделчев.
6859
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2914 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 964/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Синхо Шууз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Оборище 16, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната или в чужбина, търговия със стоки собствено производство (обувки)
в страната и в чужбина, търговско представителство и търговско посредничество в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки
и сделки с лицензирани стоки в страната и в чужбина, лизингови сделки в страната и в чужбина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Данко Стойнов Стойнов.
6860
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение № 2859 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 21/2005 вписа промени за
„Бора Еф Ай“ – ООД, Ямбол: вписва освобождаването като управител на дружеството Борислав
Христов Пехливанов, който остава съдружник
в дружеството; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Радост Димова
Пехливанова.
6566
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2196
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 845/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
„Хера – 64“ – ЕООД, с управител Недялка Иванова
Капитанова, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „П.Р. Продакшън – Н“ – ООД, София (ф. д. № 2508/2003 на СГС).
6567
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2199
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 848/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
„Гери – 60“ – ЕООД, с управител Михаил Иванов Бараков (ф. д. № 848/2006) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „П.Р. Продакшън – Н“ – ООД, София (ф. д.
№ 2508/2003 на СГС).
6568
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2290
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 846/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
„Дими – 66“ – ЕООД, с управител Димитринка Дочева Димитрова (ф. д. № 846/2006) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „П.Р. Продакшън – Н“ – ООД,
София (ф. д. № 2508/2003 на СГС).
6569
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2201
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 847/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
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„Миро“ – ЕООД, с управител Георги Иванов
Бабаджанов (ф. д. № 847/2006) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „П.Р. Продакшън – Н“ – ООД, София (ф. д.
№ 2508/2003 на СГС).
6570
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2198
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 844/2006 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
„Сиги“ – ЕООД, с управител Стоянка Желязкова
Стойкова (ф. д. № 844/2006) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „П.Р. Продакшън – Н“ – ООД, София (ф. д.
№ 2508/2003 на СГС).
6571
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1808
от 16.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 132/97 вписа промени
за „Камелия транс“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 26 дружествени дяла с номинална
стойност 100 лв. от съдружника Калуда Петрова
Иванова на съдружника Емил Христов Емилов;
прехвърлянето на 24 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. от съдружника Пеньо
Иванов Иванов на съдружника Емил Христов
Емилов; вписва заличаването на Калуда Петрова
Иванова и Пеньо Иванов Иванов като съдружници в дружеството; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала и управител Емил Христов Емилов;
вписва промяна в наименованието от „Камелия
транс“ – ООД, на „Камелия транс“ – ЕООД.
6572
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 5006/03
за политическа партия „Движение за социален
хуманизъм”: заличава вписания с решение от
10.07.2008 г. заместник-председател Тодор Динев
Марков; вписва като членове на Оперативното
бюро на партията и заместник-председатели на
партията Иван Дочев Иванов от София и Йордан
Атанасов Йорданов от Червен бряг.
8831

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по лека атлетика „Титан“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.12.2010 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – София, район „Младост“,
ж. к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7, ап. 24, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на сдружението за
2009 г.; 2. приемане на цялостен отчет и доклад
на управителния съвет за дейността на сдружението през изминалата 2009 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2009 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч,. на същото място и при същия дневен ред.
8694
19. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза Училищно
настоятелство „Петко Каравелов“, София, свиква
общо събрание на сдружението на 16.12.2010 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението – София,
район „Студентски“, ул. Дъбница 3, сградата на
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55 СОУ „Любен Каравелов“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
на цялостен отчет и доклад на съвета на настоятелите за дейността на сдружението през
изминалата 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на настоятелите
на сдружението за дейността им през 2009 г.; 4.
промяна в членовете на съвета на настоятелите
и в представителството на сдружението; 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.
8695
6. – Управителният съвет на „Българска
професионална танцова асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.12.2010 г. в 11 ч. в НСА – зала „Хореография“, София, Студентски град, последна спирка
на авт. 280 и 94, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на асоциацията; 2. финансов отчет
за периода 01.01 – 31.12.2010 г.; 3. утвърждаване на
нови членове; 4. приемане на проектобюджета за
2011 г.; 5. приемане на програма за дейността на
БПТА през 2011 г.; 6. избор на нови ръководни
органи. Поканват се всички членове на „Българска професионална танцова асоцация“ – София,
да присъстват на общото събрание. 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
от броя на присъстващите.
8730
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „ЦСКА – Елит“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 22.12.2010 г.
в 9 ч. в седалището на сдружението – София,
район „Студентски“, Зимен дворец на спорта,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8696
29. – Управителният съвет на сдружение Спортен клуб по фехтовка „Академик“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 27.ХІІ.2010 г. в 18 ч. в
София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, блок 3/Б,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Спортен клуб по фехтовка „Академик“ за 2010 г.; 2. финансов отчет на Спортен клуб
по фехтовка „Академик“ за 2010 г.; 3. промени в
устава на Спортен клуб по фехтовка „Академик“;
4. промени в ръководните органи на Спортен клуб
по фехтовка „Академик“. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8731
24. – Управителният съвет на ГК „Армеец“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 29.12.2010 г. в 19 ч.
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в София, Национална гребна база „Панчарево“,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на ГК „Армеец“ за отчетния
период; 2. финансов отчет за дейността на УС
за 2009 и 2010 г. на ГК „Армеец“; 3. изменения и
допълнения на устава на ГК „Армеец“; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. избор на президент
и вицепрезидент на клуба; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8801
10. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство 122 ОУ „Николай
Лилиев“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 03.01.2011 г. в 10 ч. в София, ул.
Презвитер Козма 2, 122 ОУ „Николай Лилиев“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет за дейността на съвета на настоятелите за 2009 г.; 2. приемане на годишния отчет
за дейността на настоятелството за 2009 г.; 3.
приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на настоятелите;
4. приемане промяна в съвета на настоятелите,
предвид изтичане на мандата му; 5. избиране
на нови членове на съвета на настоятелите; 6.
приемане план за дейността на настоятелството
за учебната 2010 – 2011 г.; 7. приемане на бюджет
на настоятелството за учебната 2010 – 2011 г.; 8.
разни. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден от 9.30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе съшия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно.
8836
10. – Съветът на Училищното настоятелство
при 6 ОУ „Граф Игнатиев“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
настоятелството на 21.01.2011 г. в 18 ч. в София,
6 основно училище „Граф Игнатиев“, ул. 6-ти
септември 16, в учителската стая на училището,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на настоятелството за учебната
2009/2010 г.; 2. приемане на бюджет на настоятелството за 2011 г.; 3. други.
8800
122. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по мотоциклетизъм“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.01.2011 г. в 14 ч. в София, в конферентната зала на парк-хотел „Москва“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на БФМ за
2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2010 г.; 3.
разисквания по отчетите; 4. промяна на членове
на УС; 5. промени в устава на сдружение БФМ;
6. съобщения и разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 15 ч.
8735
644. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност свиква редовно общо
събрание на 29 и 30.01.2011 г. в 10 ч. в зала 8 на
Националния дворец на културата при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на нотариусите,
контролния съвет и дисциплинарната комисия
за периода януари – декември 2010 г.; 2. доклад
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за резултатите от проверките на нотариалните
кантори през 2009 г. – 2010 г.; 3. представяне
стратегията на съвета на нотариусите относно
справяне с проблема с нелоялната конкуренция
във връзка с Етичния кодекс на нотариусите;
4. обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД; 5. обсъждане и определяне размера на задължителните
встъпителни, годишни и допълнителни вноски
на нотариусите; 6. обсъждане и приемане на
бюджета на Нотариалната камара за 2011 г.; 7.
разни. Регистрацията за редовното общо събрание
на Нотариалната камара ще започне в 8,30 ч.
8693
401. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 04.02.2011 г. в 13 ч. в Химикотехнологичен и
металургичен университет, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 4, кабинет 404, при следния
дневен ред: 1. отчет на управлението за 2010 г.;
2. приемане на бюджет за 2011 г.; 3. организационни. Поканват се всички членове на сдружение
„Кандидатстудентска борса“ за регистрация в 13 ч.
на 04.02.2011 г. на мястото на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
8802
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс за популяризиране и
развитие на туризма в регион Банско“, Банско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание за 2009 г. на сдружението
на 10.12.2010 г. в 11,30 ч. в Банско, хотел „Пирин“, заседателна зала, при следния дневен ред
и проекти за решения: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2009 г.; проект за решение: ОС приема финансовия отчет на
сдружението за 2009 г.; 2. приемане на представения от управителния съвет отчет за дейността
на сдружението за 2009 г.; проект за решение: ОС
приема представения от УС отчет за дейността на
сдружението за 2009 г.; 3. освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му
през 2009 г.; проект за решение: ОС освобождава
УС от отговорност за дейността му през 2009 г.;
4. приемане на предложените от управителния
съвет основни насоки и програми за развитие
на дейността на сдружението за 2011 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на УС; 5.
приемане от общото събрание на предложения от
управителния съвет бюджет на сдружението; проект
за решение: ОС приема предложения от УС бюджет
на сдружението; 6. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището на сдружението. Членовете – юридически лица, се представляват на общото събрание
от законните им представители или от изрично
упълномощен представител. Регистрацията на
членовете и техните представители на общото събрание се извършва от 11 ч. до 12 ч. в мястото на
провеждане на общото събрание, като за целта се
подписват в списъка на присъстващите. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същата дата и място,
при същия дневен ред от 12,30 ч. независимо от
броя на представените членове.
8830
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22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Синдикат на докерите – Пристанище Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 14.01.2011 г. в 15 ч. във Варна в сградата на
Гражданска защита, разположена в Пристанище
Варна, пл. Славейков 1, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за изтеклия период; 2. отчет на
КС и освобождаване от отговорност за изтеклия
период; 3. избор на нови ръководни органи; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8679
18. – Съветът на директорите на „Етър –
91“ – АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 22.12.2010 г. в 10 ч. в седалището на дружеството във Велико Търново, ул. Гара Трапезица
5, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2009 г.; проект за
решение – ОС приема отчетите за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на СД за
експерт-счетоводител за 2010 г.; 4. разни. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. в деня на
събранието и ще се извършва срещу представяне
на лични карти и пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на същото място на 05.01.2011 г. при
същия дневен ред в 10 ч. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
8772
6. – Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на ВТАК на
29.І.2011 г. в 9 ч. в голяма зала на Община Велико
Търново при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета на дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2010 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4. вземане на решение за закупуване на помещение за нуждите на адвокатската колегия и
начина на финансиране; 5. вземане на решение
за разпореждане със собственото помещение на
колегията; 6. приемане на бюджета на съвета
на колегията за следващата финансова година;
7. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната.
8771
9. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.12.2010 г. в 17 ч. в Габрово, ул. Брянска 3, зала
203, уч. корпус 1 на ПТГ „Д-р Никола Василиади“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета
на настоятелите на Училищното настоятелство
при ПТГ – Габрово.; 2. прекратяване на членство
и приемане на нови членове чрез одобряване на
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подадени молби до съвета на настоятелите; 3. избор
на нов съвет на настоятелите и председател на
настоятелството; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
8783
13. – Управителният съвет на спортен клуб
по борба „Локомотив“ – Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.ХІІ.2010 г. в 17 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“ – Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. избор
на председател; 3. избор на управителен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8732
27. – Управителният съвет на ТС „Сангре
Калиенте“, Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС от 27.09.2010 г. свиква
общо събрание на 20.01.2011 г. в 19 ч. в София,
бул. Цариградско шосе 15, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на ТС „Сангре
Калиенте“; 2. финансов отчет; 3. проектобюджет
за 2011 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8640
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб по таекуон-до
„Один“ – Панагюрище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.12.2010 г. в 18 ч. на адрес ул. Петко Мачев
1, Панагюрище, при дневен ред: приемане на
решение за включване на сдружението в Асоциацията на спортните клубове за високо спортно
майсторство в община Панагюрище.
8691
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Оборище – Панагюрище“, Панагюрище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
22.12.2010 г. в 17 ч. в Панагюрище, стадион „Орчо
Войвода“, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет на сдружението за 2009 г.; 2. приемане на финансов отчет
за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на
управителния съвет на сдружението за дейността
му за 2009 г.; 4. освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет; 5. избор на нов
председател, управителен съвет и контролен съвет
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждането
на събранието са на разположение на членовете
в офиса на сдружението всеки работен ден от 9
до 16 ч. При липса на кворум заседанието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8778
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракийско херпетологично дружество“ – Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.01.2011 г. в 10 ч. в
Хасково, бул. България 164, вх. Б, при следния
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дневен ред: 1. промяна в представителството на
сдружението; проект за решение – ОС избира
председател на сдружението, който занапред еднолично ще представлява дружеството; 2. промяна
в устава на сдружението с оглед на извършената
промяна в представителството на същото; проект
за решение – ОС изменя устава на сдружението в
частта му, касаеща представителството на същото;
3. приемане на нови членове и освобождаване на
стари членове в сдружението; проект за решение – ОС приема нови членове и освобождава
стари членове от сдружението; 4. обсъждане и
приемане на годишния доклад и финансовия отчет
на сдружението за 2009 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8753
1. – Управителният съвет на Селско училищно
настоятелство към ОУ „Христо Ботев“, с. Садина,
община Попово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 05.01.2011 г. в 17,30 ч.
в сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Садина, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете
на управителния съвет (съвет на настоятелите)
на Селско училищно настоятелство към ОУ
„Христо Ботев“, с. Садина, поради изтичане на
мандата им; 2. избор на членове на нов съвет
на настоятелите; 3. изменение и допълнение в
устава на Селско училищно настоятелство към
ОУ „Христо Ботев“, с. Садина.
8782
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Диана Банкова Павлова – ликвидатор на
СНЦ „Дияна Банкова“, в ликвидация по ф. д.
№ 3695/2007 на Варненския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
8777
Иво Петров Джоков – ливидатор на СНЦ
„Българска асоциация на интернет клубове“,
София, в ликвидация по ф. д. № 10817/2004 на
СГС, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Предявяването да се извърши пред ликвидатора на
адреса на управление на сдружението, както и
да се представят доказателства за предявяването
пред СГС.
8806
Р у мен М ла денов Георг иев – л и к ви дат ор
на сдружение с нестопанска цел „Независим
институт за защита на потребителя – в ликвидация“, рег. по ф. д. № 11499/2000 по описа на
Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
8692
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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
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

