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ЗАКОН

за допълнение на Закона за лова и опазване
на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм.,
бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88
от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от
2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80
и 92 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 54 се създават ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(6) Ловуването на кафява мечка се извършва с разрешително, издадено от министъра на
земеделието и храните.
(7) Ежегодно до 31 януари министърът
на околната среда и водите и министърът на
земеделието и храните определят броя на екземплярите за отстрел на кафявата мечка с цел
регулиране на популацията є. Определеният
брой екземпляри за отстрел на кафява мечка
не може да бъде по-голям от 8 на сто и помалък от 3 на сто от общата є численост. Не е
задължителен отстрелът на целия брой определени за отстрел екземпляри на кафява мечка.
(8) Разрешителните по ал. 6 се издават по
ловностопански райони и важат до 31 декември
на текущата година.
(9) Извън определения по ал. 7 брой екземпляри за отстрел на кафява мечка министърът
на земеделието и храните незабавно издава
разрешително по ал. 6 в случаите на нападения
на мечки върху хора.
(10) В тридневен срок след издаването на
разрешителното по ал. 6 министърът на земеделието и храните или оправомощено от
него лице уведомява съответната регионална
инспекция по околна среда и води.
(11) Съответната регионална инспекция по
околна среда и води има право до 4 часа след
провеждане на отстрела да провери законността
на същия и да вземе необходимите проби за
изследване.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Считано от 1 септември 2010 г. контролът по изпълнението на Плана за действие
за кафявата мечка в България се възлага на
министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.
§ 3. В Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53,
64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и
103 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 49, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „приложение № 3“ се
добавя „без мечка“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. министъра на земеделието и храните – за
мечката;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8750
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Подпечатан с държавния печат.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78
от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., Решение № 5
на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от
2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и
115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от
2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24,
42, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 18 и 50 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „с данъчна
оценка над 10 000 лв.“.
2. В ал. 4, т. 3 се създава буква „е“:
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„е) предоставени за управление на или
придобити от държавни предприятия по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон;“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3, буква „д“ накрая се добавя
„с данъчна оценка над 10 000 лв.“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Решение за приватизация на имоти – частна държавна собственост, с данъчна
оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на
ведомството, което управлява имота, или от
областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1
от Закона за държавната собственост.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „собственост“ се добавя
„с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв.“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Приватизацията на имоти – частна
държавна собственост, с данъчна оценка над
500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след
решение на Министерския съвет. С решението
на Министерския съвет се определят методът
и условията за приватизация на имота.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 след думата „собственост“ се поставя запетая и се добавя „с данъчна оценка
над 10 000 лв.“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) При приватизацията на имоти – частна
държавна собственост, купувачът заплаща на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер
две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по
местонахождението на имота или по бюджета
на министерството или ведомството, управлявало имота.“
§ 5. В чл. 22б, ал. 4 се създават т. 9 и 10:
„9. може да предявява искове за реално
изпълнение на неизпълнени парични или
имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в
приватизационните договори не са предвидени
неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;
10. може да предявява искове, свързани с
или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни
сметки, банкови гаранции или други документи
по сделките, както и може да бъде ответник по
такива искове пред съд или арбитраж.“
§ 6. В глава шеста се създава чл. 32в:
„Чл. 32в. Не могат да се намаляват поради
прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по
сключените по реда на отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия.“
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§ 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 18 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 22:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 – за
имоти – частна държавна собственост, с данъчна
оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно
до 31 март.“;
б) в ал. 4 думите „и 2“ се заменят с „и по
ал. 2 – за имоти – частна държавна собственост,
с данъчна оценка над 10 000 лв.“.
2. В § 24:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „държавна собственост“ се добавя
„с данъчна оценка над 10 000 лв.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) За започната се смята продажбата по
ал. 1, когато е:
1. прието решение на управителния орган
на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон;
2. издадена заповед на областния управител
за откриване на тръжна процедура;
3. прието решение на Министерския съвет.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8751

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 4 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Авиоотряд 28
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Авиоотряд 28.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Авиоотряд 28, приет с Постановление № 176
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 43 от 2006 г. и бр. 78 от 2008 г.).
§ 2. Отменя се чл. 6 от Постановление № 212
на Министерския съвет от 1999 г. за създаване
и преобразуване на административни структури
и определяне на второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 10, 39, 45 и 84 от 2000 г., бр. 7, 59, 61 и 87
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от 2001 г., бр. 2, 36 и 71 от 2002 г., бр. 13, 15 и
82 от 2003 г., бр. 53 и 110 от 2004 г., бр. 31, 55,
73, 96 и 105 от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г.,
бр. 68 и 78 от 2008 г. и бр. 78 от 2009 г.).
§ 3. В Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. за закриване на Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен
правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г.
и бр. 15, 56 и 64 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В приложението към чл. 8, ал. 2 ред 6
се заличава.
§ 4. До края на 2010 г. дейността на Авиоотряд 28 се финансира по досегашния ред чрез
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Авиоотряд 28

Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
функциите и численият състав на Авиоотряд
28, както и взаимоотношенията му с държавни
органи, администрации и организации.
Чл. 2. (1) Авиоотряд 28 е авиационен оператор – юридическо лице към Министерския
съвет със седалище в София, чиято издръжка
се формира от бюджетни средства и от приходи
от собствена дейност.
(2) Генералният директор на Авиоотряд 28
е първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ
Раздел I
Дейност и функции
Чл. 3. Авиоотряд 28 е авиационен оператор
за изпълнение на:
1. полети със специално предназначение;
2. полети за нуждите на министерства и
ведомства.
Чл. 4. Авиоотряд 28 осигурява поддържане и
повишаване на професионалната квалификация
на авиационния персонал, когато това не възпрепятства изпълнението на дейностите по чл. 3.
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Чл. 5. При осъществяване на своята дейност
Авиоотряд 28 осигурява технически изправни
въздухоплавателни средства и лицензиран наземен и летателен състав, като:
1. осигурява периодична подготовка и преподготовка на летателните екипажи и инженерно-техническия състав;
2. координира дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на полетите и планирането на летателните задачи;
3. планира и организира периодичното
техническо обслужване, ремонта на въздухоплавателните средства и самолетообслужващата техника, снабдяването с резервни части и
правилното им съхраняване;
4. организира предполетната подготовка на
въздухоплавателните средства и летателните
екипажи;
5. осигурява необходимите документи, актуални бази данни за навигация и комуникационни
средства за изпълнение на полетите;
6. организира контрол по спазване на нормативните актове от авиационния персонал;
7. извършва изследвания и анализ на грешките в действията на авиационния персонал
и отказите на въздухоплавателните средства;
8. подпомага организацията на разследванията и участва в разследване на авиационни
инциденти съгласно изискванията на Закона
за гражданското въздухоплаване;
9. осигурява сигурността и пропускателния
режим;
10. извършва контрол, анализ и отчет на
летателната дейност;
11. следи за съответствието и адекватността
на процедурите, изисквани за осигуряване на
безопасни експлоатационни практики и летателна годност на самолетите.
Раздел II
Състав
Чл. 6. (1) Ръководството на Авиоотряд 28 се
осъществява от генерален директор, който се
назначава и освобождава от министър-председателя и е на негово пряко подчинение.
(2) Функциите на генералния директор в
негово отсъствие се изпълняват от определен от
него с писмена заповед директор на дирекция.
(3) В своята дейност генералният директор
се подпомага от администрация, организирана
в дирекции.
(4) В рамките на утвърдената численост на
персонала генералният директор определя и
утвърждава структурата на Авиоотряд 28.
Чл. 7. (1) В Авиоотряд 28 работят служители
и работници по трудови правоотношения.
(2) Общата численост на персонала на
Авиоотряд 28 е 82 щатни бройки, в т. ч. генералният директор.
Чл. 8. (1) Генералният директор на Авиоотряд 28:
1. ръководи и представлява юридическото
лице;
2. утвърждава структурата на Авиоотряд 28;
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3. утвърждава длъжностното и поименното
разписание и длъжностните характеристики на
служителите;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
5. определя основните работни заплати на
служителите;
6. утвърждава правилник за вътрешния ред;
7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
8. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Авиоотряд 28;
10. командирова служителите в страната и
в чужбина;
11. представя ежегоден отчет пред министърпредседателя за състоянието и резултатите от
дейността на Авиоотряд 28;
12. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) В изпълнение на своите правомощия
генералният директор издава заповеди.
Чл. 9. (1) Допълнителното възнаграждение
по чл. 64б, ал. 7 от Закона за гражданското
въздухоплаване се изплаща ежемесечно на лицата, работещи по трудово правоотношение в
Авиоотряд 28, пропорционално на отработеното
време. То се включва в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на възнаграждението
за платен годишен отпуск, обезщетенията по
Кодекса на труда и обезщетенията по Кодекса
за социално осигуряване.
(2) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение на генералния директор
на Авиоотряд 28 се определя от министър-председателя с акта за назначаването му.
(3) Генералният директор определя размерите на допълнителното възнаграждение по
длъжности, както и индивидуалните размери на
допълнителното възнаграждение на персонала
на Авиоотряд 28.
(4) На служителите от Авиоотряд 28 се осигуряват униформено облекло, работно облекло,
специално работно облекло и лични предпазни
средства по списък на длъжностите, утвърден
със заповед на генералния директор, съгласно
Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с Постановление № 72 на
Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.), и Наредба
№ 3 от 2001 г. за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46
от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.).
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЕТИ
ОТ АВИООТРЯД 28
Чл. 10. Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на
полетите по чл. 3 съвместно със съответните

ВЕСТНИК
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звена по заявка на дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи
или на службите, отговарящи за протокола в
администрацията на Президента, Народното
събрание, Министерския съвет, министерствата
и ведомствата, Националната служба за охрана
при Президента на Република България (НСО).
Чл. 11. (1) Полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и
ведомства се осъществяват след писмена заявка
до Авиоотряд 28 от съответните звена по чл. 10.
(2) Заявките по ал. 1 включват информация за:
1. пътници и товари;
2. летища или площадки за излитане и кацане;
3. разписание на полета;
4. дата, час и отсечка, по която ще се осъществи въздушен ескорт, ако такъв е организиран от посрещащата страна.
(3) Полетите на Авиоотряд 28 за нуждите на
министерствата и ведомствата се извършват въз
основа на заповед на министър-председателя.
Чл. 12. Стойността на полетите по чл. 3
се определя от направените разходи за всеки
конкретен полет по справка, изготвена от Авио
отряд 28, и приложени първични счетоводни
документи.
Чл. 13. (1) Подготовката, организацията и
изпълнението на полетите със специално предназначение се придружават от специални мерки
за сигурност, осъществявани от служителите на
НСО, Министерството на вътрешните работи
и Авиоотряд 28.
(2) Постовата охрана на въздухоплавателното
средство и пропускателният режим се организират и осъществяват от НСО със съдействието
на Авиоотряд 28.
Чл. 14. (1) При изпълнение на полетите със
специално предназначение решение за излитане
и кацане взема командирът на въздухоплавателното средство, който носи отговорност за
безопасността на полета.
(2) Решение за изменение на плана на полета
и за кацане на друго летище по метеорологични и други причини взема командирът на
въздухоплавателното средство, за което уведомява пътуващото лице по чл. 3 и отговорното
длъжностно лице от НСО.
(3) Всички указания на командира на
въздухоплавателното средство, свързани с
безопасността на полетите, са задължителни
за пътниците.
Чл. 15. Авиоотряд 28 поддържа на разположение екипаж, обслужващ състав и въздухоплавателно средство за изпълнение на полети
със специално предназначение или други неотложни задачи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 16. Приходите по бюджета на Авиоотряд
28 се формират от:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи от дейността;
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3. други приходи от дейността.
Чл. 17. Със средствата по бюджета на Авио
отряд 28 се финансират всички разходи на
Авиоотряд 28, в т. ч.:
1. за летателната дейност за обучение, повишаване и поддържане на професионалната
квалификация на авиационния персонал;
2. разходи за заплати, допълнителни възнаграждения и награди, осигуровки, специфични
условия на труд, обезщетения, униформено и
работно облекло, данъци и такси, застраховки
на въздухоплавателните средства и дълготрайните материални активи;
3. разходи за осигуряване техническата изправност на въздухоплавателните средства и
регулярните прегледи, обезпечаване с резервни
части и текущ ремонт;
4. капиталови разходи;
5. поддържане и застраховане на сградния
фонд, обзавеждането, авиационната и самолетообслужващата техника;
6. застраховане на служителите на Авиоотряд
28 и заплащане на таксите при периодичните
заверки на документите, лицензиращи летателната дейност;
7. медицинска профилактика на служителите
на Авиоотряд 28.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 64б, ал. 6 от Закона за
гражданското въздухоплаване и чл. 6, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
8900

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Комендантство – МО
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Комендантство – МО,
както и взаимодействието му с административните звена на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, други
държавни органи, ведомства и организации.
Чл. 2. (1) Комендантство – МО е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище
София, ул. Дякон Игнатий 3.
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(2) Комендантство – МО е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
Чл. 3. Дейността на Комендантство – МО
се осъществява в съответствие със Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител, Кодек
са на труда, Закона за държавната собственост,
Закона за защита на личните данни, Закона
за защита на класифицираната информация,
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки, Закона за счетоводството, както и с
подзаконовите и административните актове на
министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМЕНДАНТСТВО – МО
Чл. 4. Комендантство – МО осъществява
функциите си по чл. 4, ал. 2 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната (ДВ, бр. 27 от 2010 г.), като изпълнява следните задачи:
1. организира поддръжката и осъществява
снабдяването с дълготрайни активи и материални запаси за осигуряване на дейността си;
2. организира и осъществява съхранението,
транспортното обслужване, техническата и
експлоатационната поддръжка на служебните
транспортни средства;
3. организира и осъществява транспортното
осигуряване на мероприятия по линия на НАТО,
ЕС и други международни организации, на които Министерството на отбраната е домакин;
4. организира храненето във ведомствения
стол и бюфетите на Министерството на отбраната със собствен квалифициран персонал,
като закупува хранителни продукти, подготовя,
калкулира и предоставя срещу заплащане готовата продукция;
5. заявява основни и текущи строително-ремонтни работи в сградите на Министерството
на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул.
Иван Вазов 12 и участва в комисии за оценка
и тяхното приемане;
6. осъществява техническата поддръжка на
сградния фонд, системите и съоръженията в
сградите на Министерството на отбраната на
ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 със
собствен персонал и формулира потребностите
за организация на ползването им;
7. организира и извършва годишната инвентаризация на движими вещи съгласно Закона
за счетоводството;
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8. снабдява с почистващи препарати и
принадлежности, извършва почистването и
санитарно-хигиенните дейности в работните
помещения, общите и прилежащите части на
сградата на Министерството на отбраната на
ул. Дякон Игнатий 3;
9. осигурява противопожарната безопасност
и изготвя план за действие и евакуация на
служителите при пожар и бедствия в сградите
на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12;
10. извършва озвучаването на официални
мероприятия, провеждани в сградата на ул.
Дякон Игнатий 3;
11. извършва обучение в областта на защитата на информацията в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
12. осигурява доставката, съхраняването и
разпределянето на националните криптографски
ключови материали и пароли за въоръжените
сили и криптографските средства и материали
на НАТО за Република България;
13. извършва наблюдение и контрол върху
комуникационните и информационните системи и подготовка на препоръки за борба с
кибернетични атаки;
14. администрира системите за физическа
сигурност и за документален отчет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМЕНДАНТСТВО – МО
Чл. 5. (1) Комендантство – МО е организирано в ръководство, три отдела и Технически
център по сигурността на информацията във
въоръжените сили.
(2) Отделите и Техническия център по сигурността на информацията във въоръжените
сили са организирани в сектори.
(3) Общата численост на служителите в
Комендантство – МО е 172 щатни бройки.
Чл. 6. Непосредственото ръководство на
отделите и на Техническия център по сигурност
та на информацията във въоръжените сили в
Комендантство – МО се осъществява от техните
началници, които носят отговорност за точното
и срочното изпълнение на конкретните задачи
при осъществяване на своите функции.
Чл. 7. (1) Комендантство – МО се ръководи
и представлява от директор.
(2) Директорът на Комендантство – МО е
военнослужещ и се назначава от министъра
на отбраната.
(3) Директорът на Комендантство – МО
е непосредствено подчинен на министъра на
отбраната и е пряк ръководител на целия личен
състав на Комендантство – МО.
Чл. 8. (1) Директорът на Комендантство – МО:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на Комендантство – МО;
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2. ръководи и контролира изготвянето на
програми за развитие и текущите планове на
Комендантство – МО и отчита тяхното изпълнение;
3. организира точното изпълнение на актовете на министъра на отбраната и взаимодействието с административните звена на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия в изпълнение на функциите на Комендантство – МО по чл. 4, ал. 2 от
Постановление № 54 на Министерския съвет
от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната;
4. представлява Комендантство – МО пред
физически и юридически лица, организации и
учреждения в страната и в чужбина;
5. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната за утвърждаване
проект на бюджетна сметка и проект на годишна програма за капиталови разходи на
Комендантство – МО;
6. ръководи създаването на организация на
счетоводството за задължително прилагане на
двустранното счетоводно записване съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и счетоводната политика на Комендантство – МО;
7. осъществява правилното и прозрачно
управление и ефективно разпореждане с движимите вещи, материално-техническите и
финансовите средства на Комендантство – МО;
8. контролира осъществяването на правилната експлоатация и техническото обслужване
на служебните транспортни средства;
9. контролира осъществяването на качествено
хранене във ведомствения стол и бюфетите в
сградата на Министерството на отбраната на
ул. Дякон Игнатий 3;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите
в рамките на средната месечна брутна работна
заплата от Комендантство – МО за съответния
период;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на
Комендантство – МО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на
Комендантство – МО и представя на министъра
на отбраната периодични и годишни отчети за
законосъобразното му изпълнение;
13. ръководи кадровата политика в Комендантство – МО;
14. назначава и освобождава от длъжност
цивилните служители по служебни правоотношения в Комендантство – МО, сключва,
изменя и прекратява трудовите договори с
лицата, работещи по трудово правоотношение, а при оправомощаване от министъра на
отбраната – сключва, изменя и прекратява до-
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говорите за военна служба с военнослужещите,
назначава ги и ги освобождава от длъжност и
от военна служба;
15. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите от Комендантство – МО;
16. награждава или предлага за награждаване
служителите от Комендантство – МО, както
и им налага или ги предлага за налагане на
дисциплинарни наказания;
17. представя на министъра на отбраната
ежегоден доклад за дейността на Комендантство – МО;
18. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностното разписание
на Комендантство – МО и извършването на
изменения в него;
19. организира атестирането на служителите от Комендантство – МО съгласно Закона
за държавния служител, Кодекса на труда и
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и подзаконовите актове
по прилагането им;
20. утвърждава графиците за ползване на
отпуските в Комендантство – МО.
(2) В изпълнение на правомощията си по
ал. 1 директорът на Комендантство – МО издава заповеди и дава задължителни указания
за осигуряване изпълнението на актовете и
разпорежданията на министъра на отбраната
по отношение на дейностите, свързани с дейността на Комендантство – МО.
Чл. 9. (1) При изпълнение на правомощията
по чл. 8 директорът на Комендантство – МО
се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът на Комендантство – МО е военнослужещ и се назначава от
министъра на отбраната.
(3) Заместник-директорът на Комендантство – МО:
1. координира дейността на структурните
звена за точното изпълнение на заповедите
и разпорежданията на директора на Комендантство – МО, както и взаимодействието с
административните звена на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската
армия, други държавни органи, ведомства и
организации;
2. извършва планирането и разпределението
на разходите съгласно Програмния меморандум
на Комендантство – МО;
3. координира дейностите по осъществяване на ефективното управление на движимите
вещи, материално-техническите и финансовите средства на Комендантство – МО и прави
предложения на директора за осигуряване на
баланс между наличните ресурси и извършваните разходи;
4. изпълнява и други задачи, възложени му
от директора на Комендантство – МО.
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(4) Функциите на директора на Комендантство – МО при негово отсъствие или когато
ползва законоустановен отпуск, се осъществяват
от заместник-директора.
Чл. 10. Главният юрисконсулт е пряко подчинен на директора и на заместник-директора
на Коменданство – МО и:
1. съгласува за законосъобразност проектите
на административните актове на директора;
2. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с реализиране дейността на Комендантство – МО;
3. организира и осъществява процесуалното
представителство на Комендантство – МО;
4. дава становища по проекти на нормативни актове;
5. осигурява в правно отношение дейността на директора на Комендантство – МО по
възлагане на обществени поръчки;
6. осигурява в правно отношение дейността
по управление на човешките ресурси, в т.ч.
съгласува актовете, свързани с възникването,
изменението и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения на цивилните служители, а при оправомощаване на директора от
министъра на отбраната – съгласува актовете
по назначаване, преминаване и освобождаване от длъжност и военна служба, както и за
повишаване в звание на военнослужещите от
Комендантство – МО;
7. изпълнява в рамките на функционалните
си задължения и други задачи, възложени от
директора и заместник-директора на Комендантство – МО.
Чл. 11. Отдел „Административно-финансов“:
1. участва в разработването на годишния
план за дейността на Комендантство – МО;
2. осъществява административно-деловодната дейност в Комендантство – МО;
3. изготвя и участва в изготвянето на проекти
на административни актове на директора на
Комендантство – МО;
4. поддържа в актуално състояние длъжностното разписание и поименното разписание на
длъжностите за Комендантство – МО;
5. изготвя актовете, свързани с възникването,
изменението и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения на цивилните служители, а при оправомощаване на директора от
министъра на отбраната – съгласува актовете
по назначаване, преминаване и освобождаване от длъжност и военна служба, както и за
повишаване в звание на военнослужещите от
Комендантство – МО;
6. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на цивилните служители
и води и съхранява служебните дела на военнослужещите от Комендантство – МО;
7. планира, организира обучението на служителите от Комендантство – МО с цел повишаване на квалификацията и кариерното
им развитие;
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8. осъществява методическа, организационна
и техническа помощ в процеса на атестиране и
в процеса на разработване и актуализиране на
длъжностните характеристики на служителите
от Комендантство – МО;
9. изготвя удостоверителни документи, свързани с военната служба, служебните и трудовите
правоотношения на служителите;
10. организира и осъществява деловодната
дейност на Комендантство – МО, осигурява
опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата
кореспонденция, отговаря за изграждането и
поддържането на информационните и архивните фондове;
11. организира дейността по осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд;
12. организира и осъществява планирането,
разходването и отчитането на финансовите
ресурси по бюджета на Комендантство – МО,
като прилага принципите на законосъобразност,
прозрачност, ефективност и ефикасност при
финансирането на ежедневната дейност;
13. осъществява счетоводната политика,
като организира превантивния контрол и
вътрешноведомствената финансова дейност и
счетоводната отчетност съгласно действащите
нормативни разпоредби;
14. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани
с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на служителите от Комендантство – МО;
15. участва в изготвянето на бюджетни
прогнози, бюджет, проект на Единен финансов
план за материално-техническо осигуряване на
Комендантство – МО.
Чл. 12. Отдел „Стопански дейности“:
1. участва в разработването на годишния
план за дейността на Комендантство – МО;
2. формулира потребностите за следващия
планов период на база на заявки, изготвя
спецификациите по позиции и ги предлага на
директора за включване в плана за материално-техническо осигуряване на Комендантство – МО;
3. организира и осъществява всички дейности
по подготовката и провеждането на процедури
по възлагане на обществени поръчки с предмет
доставка или услуги, свързани с осъществяване
функциите и дейността на Комендантство – МО;
4. организира правилното движение на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане
на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на Комендантство – МО;
5. организира и участва в провеждането на
инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона
за счетоводството и вътрешноведомствената
уредба на Министерството на отбраната;
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6. извършва снабдяване с хранителни продукти, инвентар и посуда и осъществява храненето на служителите от администрацията на
Министерството на отбраната във ведомствения
стол и бюфетите в сградата на Министерството
на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3;
7. организира и провежда инструктажи по
здравословни и безопасни условия на труд за
служителите на Комендантство – МО и осъществява мероприятия по спазване на мерките
за безопасност.
Чл. 13. Отдел „Транспортно осигуряване и
поддръжка“:
1. участва в разработването на годишния
план за дейността на Комендантство – МО;
2. организира и осъществява транспортното
осигуряване на администрацията на Министерството на отбраната;
3. извършва дейности по заприходяване на
необходимото за осигуряване на транспортното
обслужване на администрацията на Министерството на отбраната гориво, както и отчета и
контрола му в съответствие с разходните норми,
завеждането, оформянето и воденето на пътните
книжки на служебните транспортни средства;
4. поддържа движимите вещи за нуждите
на Министерството на отбраната със собствен
квалифициран персонал;
5. осъществява почистването на работните
помещения в сградата на ул. Дякон Игнатий 3
и прилежащите є части и осигурява поддържането на санитарно-хигиенните условия в нея;
6. осигурява и извършва озеленяването в
сградата на Министерството на отбраната на
ул. Дякон Игнатий 3 и прилежащите є терени;
7. осигурява противожарната безопасност
в работните помещения и административните
сгради на Министерството на отбраната на ул.
Дякон Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 и провежда занятия за евакуация на личния състав,
техника и материални средства;
8. поддържа сградния фонд, машините и
съоръженията на Министерството на отбраната
на ул. Дякон Игнатий 3 и на ул. Иван Вазов 12
със собствен персонал, заявява необходимостта
от извършване на ремонти и участва в комисии
за оценка и приемане на тези ремонти;
9. организира дейностите по осъществяване
на водоснябдяването, топлоподаването и електроосигуряването в сградите на Министерството
на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул.
Иван Вазов 12;
10. участва в годишната инвентаризация на
движими вещи.
Чл. 14. (1) Началникът на Техническия
център по сигурността на информацията във
въоръжените сили:
1. организира, ръководи и контролира дейността на центъра;
2. издава свидетелства за завършени курсове
в областта на сигурността на информацията;
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3. изпълнява задълженията на служител по
сигурността на информацията в Комендантство – МО.
(2) Техническият център по сигурността на
информацията във въоръжените сили изпълнява
комплекс от дейности по защита на класифицираната информация, като:
1. провежда обучение на служители от въоръжените сили, отговарящи за защитата на
класифицираната информация;
2. провежда обучение по защита на класифицираната информация на военнослужещи,
участващи в операции и мисии извън територията на страната;
3. администрира, поддържа функционирането
и осигурява технически средствата и системите
за физическа сигурност на класифицираната
информация в Министерството на отбраната
и предоставя права за достъп до зоните за
сигурност;
4. извършва преглед и оценка на системи
за физическа сигурност в Министерството на
отбраната и документи, свързани с тях;
5. администрира и поддържа функционирането на автоматизираната информационна система
(АИС) „Документооборот за класифицирана
информация“ в Министерството на отбраната
и Българската армия;
6. доставя, генерира, съхранява и разпределя
криптографски ключове за криптографските
мрежи на въоръжените сили, доставя и разпределя криптографски ключове и материали за
защитените комуникационно-информационни
системи на НАТО;
7. поддържа куриерските връзки за доставката на криптографски средства и материали
на НАТО до и от Република България;
8. администрира и поддържа функционирането на инфраструктурата на публичните ключове
и издава цифрови сертификати;
9. осъществява наблюдение, извършва анализ
на заплахите и оценка на риска от нерегламентиран достъп до класифицирана информация в
мрежите за класифицирана и некласифицирана
информация, работещи в интерес на Министерството на отбраната, и разработва препоръки
за борба с тях;
10. участва в разследването на обстоятелствата, свързани със застрашаване сигурността
на АИС или мрежи;
11. извършва тестване на нови програмни и
технически средства за защита на класифицираната информация в АИС или мрежи и специално
изтриване на носители за многократен запис.
(3) Дейността на Техническия център по
сигурността на информацията във въоръжените
сили методически се ръководи и координира от
служителя по сигурността на информацията в
Министерството на отбраната, който му възлага
конкретни задачи, свързани с персоналната,
документалната, физическата, криптографската
сигурност на информацията, сигурността на
АИС и мрежи и обучението.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КОМЕНДАНТСТВО – МО
Чл. 15. (1) Организацията на работа в Комендантство – МО се осъществява по реда на
правилника.
(2) Структурните звена в Комендантство – МО осъществяват функциите си по
компетентност чрез интегрирана експертиза,
хоризонтална координация и пряк обмен на
информация помежду си.
(3) При необходимост от структурните звена
се създават общи работни групи за решаване
на внезапно възникнали задачи.
Чл. 16. (1) Входящата и изходящата преписка
се регистрира в съответните регистри.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Директорът и заместник-директорът възлагат преписките с резолюция до съответните
ръководители на структурни звена. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
(4) Ръководителите на структурните звена
възлагат с резолюция изработването на преписките на един или повече служители, като
конкретизират задачите.
Чл. 17. (1) Изходящите от Комендантство – МО документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа името
и подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното звено, като
се посочва и датата.
(2) Изходящите документи се изготвят
съгласно установените в Министерството на
отбраната образци на документи.
Чл. 18. (1) Работното време в Комендантство – МО е от 09,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(2) На отделни служители, обслужващи
ведомствения стол и транспортната техника,
може да се определя работно време, различно
от работното време по ал. 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
чл. 4, ал. 3 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(ДВ, бр. 27 от 2010 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
8847

Министър: А. Ангелов
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Наредба за отменяне на Наредба № 14 от
2005 г. за дейностите при изпълнение на
кадрова военна служба във въоръжените
сили, за които поради тяхното естество или
условията, при които се осъществяват, полът
е съществено и определящо професионално
изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита срещу дискриминацията
(ДВ, бр. 87 от 2005 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 14 от 2005 г. за дейностите при изпълнение
на кадрова военна служба във въоръжените
сили, за които поради тяхното естество или
условията, при които се осъществяват, полът
е съществено и определящо професионално
изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита срещу дискриминацията (ДВ,
бр. 87 от 2005 г.).
Министър: А. Ангелов
8848

ИНСТРУКЦИЯ № 7
от 22 октомври 2010 г.

за реда за упражняване на правомощията
от органите на служба „Военна полиция“ в
структурите на служба „Военна информация“
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът
за упражняване на правомощията от органите
на служба „Военна полиция“ в структурите на
служба „Военна информация“.
Чл. 2. При изпълнение на функциите си
в структурите на служба „Военна информация“ органите на служба „Военна полиция“
осъществяват правомощията си, определени
в Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за защита на
класифицираната информация, други закони,
актове на Министерския съвет и на министъра
на отбраната.
Чл. 3. Органите на служба „Военна полиция“
са независими от ръководителите и началниците
в служба „Военна информация“ при осъществяване на законоустановените им правомощия.
Чл. 4. (1) Правомощията на органите на
служба „Военна полиция“ в структурите на
служба „Военна информация“ се осъществяват
под ръководството на директора на служба
„Военна полиция“.
(2) Координацията при осъществяване на
правомощията на служба „Военна полиция“ в
структурите на служба „Военна информация“ се
осъществяват от директорите на двете служби
или оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл. 5. При извършване на оперативно-издирвателна дейност органите на служба „Военна полиция“ след писмено искане от служба
„Военна информация“:
1. установяват самоличността на военнослужещи, цивилни служители от служба „Военна
информация“ и техни съучастници, подготвящи,
извършващи или извършили престъпления и
нарушения;
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2. издирват изчезнали или укриващи се военнослужещи и цивилни служители от служба
„Военна информация“;
3. установяват наличието и местонахождението на вещи и документи, имащи доказателствена
стойност за целите на досъдебно производство
или които са обект на проверка.
Чл. 6. (1) При задържане на служители на
служба „Военна информация“ за не повече от
24 часа незабавно чрез оперативните дежурни
на служба „Военна полиция“ се уведомяват
оперативните дежурни на служба „Военна
информация“.
(2) На задържаните лица по ал. 1 се извършва личен обиск и се изготвя протокол, копие
от който се предоставя на служба „Военна
информация“.
(3) При извършване на действия по ал. 1 и
2 се спазват принципите и правилата за защита
на класифицираната информация.
Чл. 7. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ упражняват своите правомощия при
разследване на престъпления от общ характер,
извършени в структурите и/или от служители
на служба „Военна информация“ по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) Органите на служба „Военна полиция“
могат да извършват проверки за наличието
на данни за извършени престъпления или
нарушения в структурите на служба „Военна
информация“ по разпореждане на министъра
на отбраната.
(3) В случаите по ал. 1 органите на служба
„Военна полиция“ упражняват своите правомощия и по искане на директора на служба
„Военна информация“.
Чл. 8. Органите на служба „Военна полиция“
извършват експертна и експертно-криминалистическа дейност в процеса на разследването и
разкриването на престъпления, извършени в
структурите на служба „Военна информация“.
Чл. 9. При изискване, събиране и предоставяне на информация, свързана с поддържането
на реда и сигурността в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия, служба „Военна полиция“ и служба
„Военна информация“ взаимно си обменят информация съгласно законовите им правомощия
в касаещия ги обем.
Чл. 10. При събиране и съхраняване на
информация за извършване на полицейска
регистрация на военнослужещи и цивилни служители от служба „Военна информация“, които
са привлечени като обвиняеми за извършено
умишлено престъпление от общ характер, органите на служба „Военна полиция“ писмено
изискват от служба „Военна информация“ данни, необходими за полицейската регистрация.
Чл. 11. При извършване на проверки за
установяване на самоличността и действия по
идентификация на лицата от служба „Военна
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информация“, за които има данни, че са извършили престъпления или нарушения на реда в
Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия органите на служба
„Военна полиция“ уведомяват оперативните
дежурни на служба „Военна информация“.
Чл. 12. При използване на физическа сила
и помощни средства, както и на оръжие като
крайна мярка срещу служители на служба
„Военна информация“ при изпълнение на функциите си военнополицейският орган докладва
писмено на непосредствения си началник. В
тези случаи директорът на служба „Военна полиция“ или оправомощени от него длъжностни
лица уведомяват директора на служба „Военна
информация“.
Чл. 13. Контролът по спазването на правилата за движение по пътищата от водачите на
военни превозни средства и от организирани
групи военнослужещи от служба „Военна информация“ извън населените места се извършва
на предварително определени постове, съгласувани между директорите на служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“.
Чл. 14. (1) Охраната на мероприятия, обекти
и лица от служба „Военна информация“, както
и на нейни транспортни средства, с които се
превозват личен състав, имущество, пари, бойна
техника, въоръжение, боеприпаси и други общоопасни средства, на складове с въоръжение,
боеприпаси и общоопасни средства, както и
контролът на охраната се осъществяват въз
основа на заповед на министъра на отбраната
или заповед на директора на служба „Военна
полиция“ при писмено искане от директора на
служба „Военна информация“.
(2) Охраната се осъществява чрез военнополицейски патрули, наряди, кордони, контролнопропускателни пунктове, заслони, постове и
ескорт, осигуряване на периметър чрез системи
за физическа защита и други дейности.
(3) По писмено искане на директора на служба „Военна информация“ органите на служба
„Военна полиция“ извършват охранителни обследвания за цялостно проучване на съответната
структура на служба „Военна информация“ с
цел осигуряването на физическата є защита,
надеждност на охраната, предотвратяване и
недопускане извършването на престъпления
или други нарушения.
Чл. 15. При констатиране на инциденти директорът на служба „Военна информация“ или
оправомощени от него длъжностни лица уведомяват незабавно директора на служба „Военна
полиция“ при условия и по ред, определени в
акт на министъра на отбраната.
Чл. 16. При участие на органите на служба
„Военна полиция“ и служба „Военна информация“ в операции и мисии извън територията
на страната представителите на двете служби
си обменят информация в касаещия ги обем
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за непосредствени заплахи за сигурността на
формированията на въоръжените сили, като
уведомяват за това своите ръководители.
Чл. 17. При необходимост директорът на
служба „Военна полиция“ информира директора
на служба „Военна информация“ за причините
и условията, способствали за извършване на
престъпления и нарушения и рисковете за реда
и сигурността в структурите на служба „Военна
информация“, с цел предприемане на мерки за
тяхното отстраняване.
Чл. 18. (1) Осъществяване на правомощията
на служба „Военна полиция“ по противопожарен контрол в структурите на служба „Военна
информация“ се извършва по годишен план,
утвърден от директорите на служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“.
(2) Директорът на служба „Военна полиция“
представя в служба „Военна информация“ списък на длъжностните лица, които имат право
да осъществяват противопожарен контрол в
структурите на служба „Военна информация“.
Чл. 19. (1) За осъществяване на противопожарен контрол в структурите на служба „Военна информация“ се извършват комплексни,
контролни, тематични проверки и проверки по
сигнали, свързани с нарушения на правилата
и нормите за пожарна безопасност.
(2) Комплексни проверки в структурите на
служба „Военна информация“ се извършват
най-малко веднъж на три години за установяване цялостното им противопожарно състояние.
(3) Контролни проверки в структурите на
служба „Военна информация“ се извършват
за осъществяване на контрол за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност,
както и за изпълнението на писмените разпореждания от предходни проверки.
(4) Тематични проверки се извършват по
отделен план, утвърден от директорите на
служба „Военна информация“ и служба „Военна полиция“.
(5) Проверки по сигнали, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност се извършват от компетентните
органи на служба „Военна полиция“ след съгласуване между директорите на двете служби.
Чл. 20. Органите на служба „Военна полиция“ осъществяват противопожарен контрол
на обектите на служба „Военна информация“,
като упражняват правомощията си по чл. 91б
във връзка с чл. 91в, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 102, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
8849
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от републиканския бюджет на лечението
на българските граждани за заболявания,
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване (обн., ДВ., бр. 95 от 2005 г.; изм.,
бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и
96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 7, 21 и 63
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Списъкът с конкретните заболявания,
класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените
продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението
на тези заболявания и алгоритмите на лечение
на заболяванията с лекарствените продукти се
изготвя ежегодно от комисия в състав:
1. национални консултанти, представители
на експертните съвети и научни дружества по
съответните заболявания по ал. 1;
2. представители на Министерството на
здравеопазването;
3. представител на Националния раков регистър към „Националната специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД;
4. представител на висшите медицински
училища;
5. представител на пациентските организации.“
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Списъкът по ал. 2 се изготвя на база
анализ на получените и изразходваните количества лекарствени продукти от лечебните
заведения през предходната и текущата година,
брой болни и/или терапевтични курсове през
предходната година, стойност на терапевтичните
курсове, очакван брой болни и в съответствие
с осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства.
(5) Промени в списъка по ал. 2 могат да се
извършват само при настъпване на промяна в
обстоятелствата при изготвянето му и в съответствие с разпоредбата на ал. 4.“
3. В ал. 6 думите „се отпускат“ се заменят
с „подлежат на последващ контрол“.
§ 2. В чл. 2б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „31 август“ се заменят с
„31 март“.
2. В началото на ал. 5 думата „Министърът“
се заменя с „До 30 юни министърът“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Договорите по ал. 5 влизат в сила от
датата на сключване на договорите за доставка
на лекарствените продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори,
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медицински изделия и апаратура по реда на
Закона за обществените поръчки за съответната година.“
§ 3. В чл. 4, ал. 3 след думата „изготвят“ се
добавя „мотивирана“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият
продукт, е включено в списъка по чл. 2, ал. 2;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 5. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. Максималната стойност по чл. 7 за
единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената
форма, която се заплаща от републиканския
бюджет, може да се достигне чрез предоставянето на рабат в рамките на количеството
лекарствени продукти.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 – 5 се изменят така:
„1. код на заболяванията по Международната класификация на болестите;
2. код по анатомотерапевтичната класификация на лекарствата;
3. международни непатентни наименования
на лекарствата;
4. количество лекарствено вещество и лекарствена форма;
5. максималната стойност по чл. 7.“
2. В ал. 2 думите „Българската народна банка“
се заменят с „Централната европейска банка“.
§ 7. В чл. 8а т. 1 – 5 се изменят така:
„1. код на заболяванията по Международната
класификация на болестите;
2. код по анатомотерапевтичната класификация на лекарствата;
3. международни непатентни наименования
на лекарствата;
4. количество лекарствено вещество и лекарствена форма;
5. максималната стойност по чл. 7.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се създава т. 3:
„3. стойност.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Стойността по ал. 1, т. 3 се определя въз
основа на стойността на отделните продукти,
договорена през предходната година, коригирана
с инфлационния индекс за съответния период.
(3) Спецификацията по ал. 1 се изготвя в
рамките на осигурените в бюджета на Министерство на здравеопазването средства.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. стойност.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Стойността по ал. 1, т. 5 се определя
въз основа на стойността на отделните медицински изделия, договорена през предходната
година, коригирана с инфлационния индекс за
съответния период.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 и 3“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Спецификациите по чл. 8а, 9 и 10 се
изготвят на база анализ на получените и изразходваните количества от лечебните заведения
през предходната и текущата година, брой
болни, очакван брой болни и в съответствие с
осигурените в бюджета на Министерството на
здравеопазването средства.“
§ 11. Член 12а се изменя така:
„Чл.12а. Въз основа на предоставената информация по чл. 30, заявките и отчетите по чл.
23 и 24 Министерството на здравеопазването
разпределя пропорционално лекарствените
продукти до лечебните заведения, направили
заявките, в рамките на договорените за годината количества.“
§ 12. Създава се чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) Документите и протоколите по
реда на тази наредба се изготвят и представят
на хартиен носител или в електронен вариант.
(2) Спецификациите по чл. 8, 8а, 9 и 10 се
изготвят на хартиен носител.“
§ 13. В чл. 14 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Лекарят по ал. 6 извършва последващо наблюдение на пациентите, на които са
отпуснати лекарствени продукти по реда на
тази наредба.
(8) За резултатите от лечението лекарят
по ал. 6 периодично уведомява комисията по
чл. 14, ал. 1.“
§ 14. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Лекарствените продукти по чл. 2,
ал. 6 се предписват по реда на чл. 14.
(2) Протоколите с предписаните от комисията
по чл. 14, ал. 1 лекарствени продукти по чл. 2,
ал. 6 се изпращат на централната комисия към
Министерството на здравеопазването в 7-дневен
срок от издаването им.
(3) Централната комисия към Министерството на здравеопазването разглежда протоколите
и извършва преценка за съответствие на назначеното лечение и алгоритмите на лечение
на заболяванията с лекарствените продукти от
списъка по чл. 2, ал. 2.
(4) Централната комисия към Министерството на здравеопазването може да поиска
допълнителна информация, необходима за
извършване на преценката по ал. 3.
(5) В случай че централната комисия установи
наличие на несъответствие на назначеното лечение с алгоритмите на лечение на заболяванията
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с лекарствените продукти от списъка по чл. 2,
ал. 2, тя уведомява съответното лечебно заведение. В този случай отношенията се уреждат
съобразно договорите по чл. 2б, ал. 5.“
§ 15. В чл. 17 ал. 2 се отменя.
§ 16. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) За получаване на необходимите
предписани количества лекарствени продукти
лечебните заведения изготвят заявки по образец
съгласно приложение № 10.
(2) Заявките по ал. 1 са за срок два месеца
и се изпращат в Министерството на здраве
опазването до 1-во число на месеца, предхождащ
периода, за който се изготвя заявката.
(3) Министърът на здравеопазването може
със заповед да определи конкретни лекарствени
продукти, за които заявките по ал. 1 се изготвят
за срок един месец и се изпращат в Министерството на здравеопазването до 1-во число
на месеца, предхождащ периода, за който се
изготвя заявката.
(4) Заявките по ал. 1 се изготвят от ръководителя на аптеката към лечебното заведение
след съгласуване с лекарите по чл. 13 и14 и се
подписват от ръководителя му или упълномощено от него лице. За достоверността на заявките
отговорност носят ръководителят на лечебното
заведение и ръководителят на аптеката.
(5) Заявките за количества лекарствени
продукти, по-големи от 10 % в сравнение с
предходния период, се аргументират писмено
за всеки конкретен пациент.
(6) Непостъпването в Министерството на
здравеопазването в срок на заявките по ал. 2
и 3 се счита за липса на необходимост от
лекарствени продукти, доставяни по реда на
тази наредба.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и 3 думите „и регионалните центрове по здравеопазване“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отчетите по ал. 1 се изготвят от ръководителя на аптеката към лечебното заведение
и се подписват от ръководителя на лечебното
заведение или упълномощено от него лице.
За достоверността на отчетите същите носят
съответната отговорност.“
§ 18. Член 28 се отменя.
§ 19. В чл. 30, ал. 3 думите „на РЦЗ“ се
отменят.
§ 20. Член 32 се отменя.
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и регионалните центрове
по здравеопазване“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и от директора на съответния регионален център по здравеопазване
или упълномощени от тях лица“ се заменят с
„или упълномощено от него лице“.
§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и регионалните центрове
по здравеопазване“ се заличават.
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2. В ал. 3 думите „и от директора на съответния регионален център по здравеопазване
или упълномощени от тях лица“ се заменят с
„или упълномощено от него лице“.
§ 23. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 5
2

12 125 I LH KIT IRMA
13 125 I Prolactin KIT IRMA
14 125 I Testosteron KIT
15 125 I Progesteron KIT

Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори,
предназначени за лечение и диагностика

16 125 I Estradiol KIT

№

Международно непатентно наименование

18 125 I CA-125 KIT IRMA

2

19 125 I CA-19-9 KIT IRMA

1

17 125 I CA-15-3 KIT IRMA

І. Технециеви генератори

20 125 I PSA KIT IRMA

1 99-Mo Sodium Molybdate; 99m-Tc Technetium
pertechnetate

21 125 I Plasma renin activity

ІІ. Технециеви китове

22 125 I Calcitonin KIT IRMA

1 Technetium (99m Tc) macrosalb

23 125 I Aldosteron

2 Technetium (99m Tc) nanocolloid

24 125 I ACTH IRMA

3 Technetium [99mTc] Exametazine 0,5 mg

25 125 І Paratchormon intact IRMA

4 Technetium [99mTc] medronic acid

26 125 I beta 2 microglobulin

5 Technetium [99mTc] Tetrofosmin

27 125 Vit B 12 + фолиева киселина

6 Technetium (99mTc) Sestamibi

28 125 Digoxin

ІІІ. Радиофармацевтици за диагностика in vivo

29 125 I Thyreoglobolin

1 Sodium Iodide [131 I]

30 125 I Cortisol

2 Sodium chromate [51Cr]

31 125 I DEAS

3 Ioflupane (123-I)

32 125 I Карциоероембрионален антиген IRMA

4 Iobenguane [131 I]

33 125 I anti TG antibody

ІV. Радиофармацевтици за терапия
1 Sodium Iodide [131 I]
2 192 Ir за Микроселектрон 150 см/10 Ci
3 Strontium (89 Sr) chloride
4 Ytrium (90 Y) chloride
V. Радиофармацевтици за диагностика in vitro
1 3H-Estradiol 3,7 MBq
2 3H-Синтетичен прогестерон 3,7 MBq
3 125 I T3 KIT
4 125 I fT3 KIT
5 125 I T4 KIT
6 125 I fT4 KIT
7 125 I TSH ( 96-100 проби) KIT IRMA
8 125 I TSH (384-400 проби) KIT IRMA
9 125 I Insulin KIT IRMA
10 125 I HGH KIT IRMA
11 125 I FSH KIT IRMA

34 125 I anti TPO antibody
35 125 I TRAK
36 Радиоактивни източници Кобалт-60 с различна ефективна активност за презареждане
на гама-терапевтичните уредби

§ 24. Приложение № 3 се изменя така:

“

„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
І. Злокачествени заболявания
Министерство на здравеопазването
ПРОТОКОЛ № ............/20…..г.
лечебно 		за предписване на лекарствени
заведение		продукти
за лечение на злокачествени
заболявания
Днес ………………………… комисия в състав
(име и фамилия, специалност):
Д-р
Д-р
Д-р
разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата
и обективния статус на пациента.

С Т Р.

16
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Име:
				

ЕГН

Адрес (гр./с., ул. №)
Въз основа на горното комисията установи, че
пациентът страда от:
(разгърната диагноза)
Телесна маса:
Хистология:
Оперативно лечение:
Дата:
Вид на операцията:
Следоперативна радиотерапия:
Адювантна 			
Неадювантна
химиотерапия: 			
химиотерапия:
Схема: 			
Схема:
Брой курсове: 			
Брой курсове:
Метастази:
Дата на установяване: 		
Локализация:
Метод на установяване:
І линия				
ІІ линия
химиотерапия 			
химиотерапия
Схема: 				
Схема:
Брой курсове: 		
Брой курсове:
Дата на завършДата на завършване: 				
ване:
Ефект от
		
Ефект от
лечението: 			
лечението:
Дата на прогресия:
Дата на прогресия:
ЕСОG статус:
Лабораторни и образни изследвания:
Друга информация:
Комисията предлага по-нататъшното лечение
да започне/продължи със следните лекарствени
продукти за срок от два месеца.
Лекарст- Лек.
вен
форма
продукт

Лек.
концентрация

Количество
за двумесечен
курс

Протоколът е валиден за 6 месеца, до
Ръководител
Членове : 1.........................
на лечебното заведение:
2.........................
(подпис, печат)
3.........................
ІІ. Състояния след трансплантация на тъкани и
органи
Министерство на здравеопазването
ПРОТОКОЛ № ............/20…..г.
лечебно заведение
за предписване на лекар-		
			
ствени продукти
			
за състояния след
			
трансплантация на
			
тъкани и органи
Днес ……………........... комисия в състав (име и
фамилия, специалност):
Д-р
Д-р
Д-р
разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата
и обективния статус на пациента.
Име:
				
ЕГН

ВЕСТНИК
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Адрес (гр./с., ул. №)
Въз основа на горното комисията установи, че
пациентът страда от:
(разгърната диагноза)
Телесна маса:
Дата на трансплантацията:
Място на трансплантацията:
Поносимост към лекарствения продукт:
Мотив за смяна на имуносупресора:
Друга информация:
Комисията предлага по-нататъшното лечение
да започне/продължи със следните лекарствени
продукти за срок от два месеца.
Лекарствен
продукт

Лек.
форма

Лек.
концентрация

Количество
за двумесечен
курс

Протоколът е валиден до
Ръководител		
Членове : 1.........................
на лечебното заведение:
2.........................
(подпис, печат)
3.........................
ІІІ. Редки болести, болни с бъбречна недостатъчност
на диализно лечение, инфекциозни заболявания
(СПИН, туберкулоза и други)
Министерство на здравеопазването
ПРОТОКОЛ № ............/20…..г.
лечебно 		за предписване на лекарствени
заведение		продукти за лечение на редки 		
болести, на болни с бъбречна не-		
достатъчност на диализно лече-		
ние, на инфекциозни заболявания 		
(СПИН, туберкулоза и други)
Днес ………………….. комисия в състав (име и
фамилия, специалност):
Д-р
Д-р
Д-р
разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата
и обективния статус на пациента
Име:
				
ЕГН

Адрес (гр./с., ул. №)
Въз основа на горното комисията установи, че
пациентът страда от:
(разгърната диагноза)
Телесна маса:
Проведено лечение до момента:
Ефект от лечението:
Друга информация:
Комисията предлага по-нататъшното лечение
да започне/продължи със следните лекарствени
продукти за срок от два месеца.
Лекарст-
вен продукт

Лек.
форма

Лек.
концентрация

Количество
за двумесечен
курс

Протоколът е валиден до
Ръководител
Членове : 1.........................
на лечебното заведение:
2.........................
(подпис, печат)
3........................“

§ 25. Приложение № 5 се отменя.
§ 26. Приложение № 10 се изменя така:
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

„Приложение № 10
към чл. 23, ал. 1
ЗАЯВКА
за получаването на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболяванията
по списъка по чл. 2, ал. 1
за периода от ........................ до .....................
на: ..................................................................................
(име на лечебното заведение и града)
№
по
ред

Наименование на лекарствения продукт
(по азбучен ред
на INN)

Търговско
наименование на
лекарствения
продукт

Мярка
Брой
Наличност
флакони болни
на лекар(опаковствения
ки с брой
продукт към
табл.)
момента на
заявката и
сроковете
на годност

Дата: ..............................
(на изпращане на заявката)

Изготвил:
(име, подпис)

§ 27. В приложение № 11 думите „приложение № 1“ се заменят с „чл. 2, ал. 1“, а думите
„Директор на РЦЗ: (име , подпис и печат)“ се
заличават.
§ 28. Приложение № 13 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 31, ал. 1
Клиника, отделение, диализен център

Лечебно заведение..........................град ......................
адрес ....................................................
Началник на диализна структура: ............................
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
за ………… тримесечие на …….. 20… г.
№

Позиция

1

2
1 Брой диализни постове
2 Брой преминали болни с ХБН,
хемодиализирани през тримесечието,
в т.ч.:

2.1 Брой болни от други диализни
звена, диализирани временно
2.2 Брой болни на същото диализно
звено, диализирани постоянно
3 Брой болни, оставащи в края на
тримесечието
4 Брой проведени ХД при ХБН
5 Брой проведени ХД при ОБН
6 Брой проведени хемосорбции
7 Общ брой проведени ХД

1

Разход
през
предходния
период

Заявка
на
необходимите количества от
лекарствения продукт

Предложено
количество
от лекарствен
продукт
за преразпределение

Забележка

Директор на:
лечебното заведение
(име, подпис и печат)“

2

3

8 Брой използвани хемодиализатори:
9 Брой катетеризации с поставен
временен катетър
10 Брой катетеризации с поставен
постоянен (тунелизиран) катетър
11 Общо използвано количество
Еритропоетин – в хиляди Е
12 Количество използвано венозно
желязо – в брой ампули
13 Количество използван НМХ – в
хиляди Е

3

14 Количество използван Vit D
дериват – в брой таблетки
15 Количество използван
цинакалцет – в брой таблетки
16 Количество използван севеламер – в
брой таблетки
17 Брой пациенти, провеждащи
перитонеална диализа
18 Специфични нужди на диализна
структура според вида на
пациентите: хемодиализатори (вид,
повърхност), катетри, други
19 Ненужни за момента консумативи,
подлежащи за преразпределение
Началник клиника/отделение/диализен
център:…………..
Име, фамилия, подпис: …………………..
Актуален служ. тел., мобилен телефон,
факс, електронна поща:………..
Дата: ……………………………………….

“

С Т Р.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „РЦЗ“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
§ 30. В § 37 ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (ДВ, бр. 7 от 2010 г.) се
изменя така:
„(3) Министърът на здравеопазването сключва
договори с лечебните заведения по ал. 2 в срок
до 31 декември 2010 г. Договорите влизат в сила
от датата на сключване на договорите за доставка на лекарствените продукти, радионуклидни
генератори, китове и радионуклидни прекурсори, медицински изделия и апаратура по реда
на Закона за обществените поръчки за 2011 г.“
§ 31. В срок до един месец от влизане в
сила на наредбата комисията по чл. 2, ал. 2
допълва списъка с конкретните заболявания,
класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените
продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението
на тези заболявания с алгоритмите на лечение
на заболяванията с лекарствените продукти и
министърът на здравеопазването го утвърждава.
§ 32. (1) До сключване на договорите с
лечебните заведения – крайни получатели,
всички предписани и отпуснати лекарствени
продукти, за които централната комисия е
установила несъответствие с алгоритмите на
лечение в списъка по чл. 2, ал. 2, са за сметка
на лечебното заведение.
(2) Министерството на здравеопазването
приспада количествата от лекарствените продукти по ал. 1 от следващата заявка на съответното лечебно заведение – краен получател.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
8855

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за
психологическа годност и условията и реда за
провеждане на психологическите изследвания
на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на
МПС и на председатели на изпитни комисии
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4
и 36 от 2007 г.; изм., бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след
думата „комисии“ се добавя „и за издаване на
удостоверения за регистрация за извършване
на психологически изследвания“.

ВЕСТНИК
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§ 2. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и на водачите на МПС
има за цел да установи психологическата им
годност да управляват МПС без опасност от
допускане на пътнотранспортни произшествия,
а на председателите на изпитни комисии – и
да оценяват уменията за безопасно управление
на МПС на кандидатите за придобиване на
правоспособност.“
§ 3. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. С наредбата се определят и условията и редът за издаване на удостоверения за
регистрация за извършване на изследванията
за психологическа годност на лицата по чл. 1.“
§ 4. Създава се глава втора „а“ „Условия и
ред за издаване на удостоверение за регистрация
за извършване на психологически изследвания“:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 4а. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за регистрация за
извършване на първо и второ психологическо
изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона
за движението по пътищата (приложение № 7).
(2) Копие от издаденото удостоверение по
ал. 1 се поставя на видно място в помещенията, в
които се извършват психологически изследвания.
Чл. 4б. (1) За издаване на удостоверение за
регистрация за извършване на психологическите
изследвания лицата:
1. организират психологическа лаборатория
и осигуряват необходимото оборудване за
провеждане на психологическите изследвания;
2. разполагат най-малко с един психолог,
нает по трудов договор.
(2) За издаване на удостоверение лицата
подават заявление по образец (приложение
№ 8), към което прилагат:
1. копие на документа за регистрация на
лечебното заведение;
2. удостоверение за регистрация по Закона
за защита на личните данни;
3. декларация от кандидата за липса на
конфликт на интереси по образец (приложение
№ 9);
4. списък с адресите на психологическите
лаборатории и копие от документ за собственост
или договор за наем на помещението, в което
се намира психологическата лаборатория, за
срок не по-малко от една година считано от
датата на подаване на заявлението за издаване
на удостоверение за регистрация;
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5. списък на психолозите, които ще провеждат
изследванията, с приложени към него копие от
дипломата за завършено висше образование със
специалност „психология“, степен „магистър“,
и приложението към нея.
Чл. 4в. Психологическите лаборатории, в
които се извършват психологически изследвания:
1. се организират във:
а) помещение за провеждане на групово
изследване при спазване на изискванията за
безопасни и здравословни условия на труд
съгласно приложение № 10;
б) помещение за провеждане на индивидуално изследване, което може да бъде и кабинетът
на психолога, при спазване на изискванията
за безопасни и здравословни условия на труд
съгласно приложение № 10;
2. разполагат със:
а) телефон и връзка с интернет, позволяваща
работа в реално време с централизирана база
данни за психологическите изследвания;
б) компютърна конфигурация с операционна
система и приложен софтуер с възможност
за работа в мрежа, печатащо устройство и
ламинатор с размер А4;
в) компютъризирана психологическа
апаратура съгласно приложение № 11;
г) санитарен възел със свободен достъп.
Чл. 4г. (1) Лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 от
Закона за движението по пътищата подават
заявлението за издаване на удостоверение
за регистрация по чл. 4а до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, комплектовано с документите,
определени в чл. 4б.
(2) При непълноти на представените
документи по ал. 1 министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
в 10-дневен срок от подаване на заявлението
писмено уведомява лицето и дава срок за
отстраняването им.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението
или от отстраняване на непълнотите по ал. 2
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено от
него длъжностно лице извършва регистрацията и
издава удостоверение за регистрация на лицата,
които отговарят на изискванията.
(4) Списъкът на психологическите лаборатории
е неразделна част от удостоверението по чл. 4а.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано
отказва извършването на регистрация на лице,
което не отговаря на някое от изискванията
или не е приложило към заявлението документите по чл. 4б.
(6) Отказът да се извърши регистрация
подлежи на оспорване по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 4д. (1) Удостоверението за регистрация е
поименно и правата по него не могат да бъдат
прехвърляни на трети лица.
(2) При промяна на обстоятелствата,
подлежащи на вписване в регистъра по чл. 4е,
лицата писмено уведомяват Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ в срок
до 14 дни от настъпване на промяната.
Чл. 4е. (1) В регистъра по чл. 153г от Закона за движението по пътищата се вписват
следните данни:
1. наименование на регистрираното лице;
2. седалище и адрес на управление на
регистрираното лице;
3. номер на издаденото удостоверение по
чл. 4а;
4. данни за психолозите, които ще извършват
изследванията, а именно:
а) трите имена на психолога;
б) образованието и квалификацията на лицето,
извършващо психологическите изследвания;
5. данни за заличаване на регистрацията и
основанието за това.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице
администрира модула на информационната
система за поддържане на централизираната
база данни за психологическите изследвания
и предоставя и отнема права на достъп на
лицата, притежаващи удостоверение по чл. 4а.
Чл. 4ж. (1) Вписването в регистъра по чл. 4е
се заличава:
1. по искане на регистрираното лице;
2. при смърт на физическото лице – едноличен
търговец, съответно при прекратяване на
юридическото лице;
3. по мотивирано предложение на изпълнител
ния директор на Изпълнителна агенция „Авто
мобилна администрация“ или оправомощено от
него длъжностно лице:
а) когато удостоверението по чл. 4а е
издадено въз основа на неистински документи
или на документи с невярно съдържание;
б) когато лицето, получило удостоверение
по чл. 4а, бъде обявено в несъстоятелност или
в ликвидация;
в) при системни нарушения на изискванията
по тази наредба;
г) при повторно извършени нарушения на
условията и реда за извършване на изследвания;
д) ако лицето, получило удостоверение по
чл. 4а, при осъществяване на дейността си е
издало документ с невярно съдържание, когато
това е установено по съдебен ред.
(2) Със заличаването на регистрацията
удостоверението се обезсилва.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него длъжностно лице
прекратява достъпа до централизираната
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база данни за проведените психологически
изследвания, дадените заключения и издадените
удостоверения за психологическа годност.
Чл. 4з. (1) За издаване на дубликат на
удостоверение по чл. 4а лицата подават молба
до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(2) Дубликат на удостоверение по чл. 4а се
издава при:
1. загубване;
2. унищожаване.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата
„работа“ се добавя „и е валидно за срок от“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок три години от датата на
неговото издаване с изключение на случаите, в
които се издава след навършване на 65-годишна
възраст на лицето, в които удостоверението е
валидно за срок една година, и на случаите по
чл. 1, ал. 1, т. 5, 6 и 7, в които удостоверението
е валидно за срок шест месеца.“
3. В ал. 3 след думата „притежават“ се добавя
„валидно“, а думите „от датата на издаването
на което са изтекли не повече от три години“
се заличават.
4. В ал. 5 след думата „притежават“ се добавя
„валидно“, а думите „от датата на издаването
на което е изтекла не повече от една година“
се заличават.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „в областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ на територията на областта“ се
заменят с „при лице, притежаващо удостоверение
за регистрация по чл. 4а, в областта“;
б) в т. 2 думите „в съответния областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят
с „при лице, притежаващо удостоверение за
регистрация по чл. 4а“;
в) в т. 3 думите „ЗДвП“ се заменят със
„Закона за движението по пътищата“ и „НК“ – с
„Наказателния кодекс“, а след думата „явяват“ се
добавя „при лице, притежаващо удостоверение
за регистрация по чл. 4а“;
г) в т. 4 думите „ЗДвП“ се заменят със
„Закона за движението по пътищата“, а след
думата „явяват“ се добавя „при лице, получило
удостоверение за регистрация по чл. 4а“.
2. В ал. 2 думите „дирекция „Професионална
компетентност, психологически подбор и водачи“
в Изпълнителната агенция „Автомобилна
администрация“ се заменят с „областни
експертни психологически комисии (ОЕПК),
организирани в многопрофилните транспортни
болници към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 7. Член 10а се изменя така:
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„Чл. 10а. Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
със заповед определя област за провеждане
на първо и второ психологическо изследване
в случаите, когато в дадена област няма лице,
притежаващо удостоверение за регистрация по
чл. 4a, нито психологическа лаборатория към
такова лице.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В алинея 1 след думите „ал. 1“ се добавят
думите “, т. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 се явяват
на психологическо изследване преди явяването
на изпит за придобиване на правоспособност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 8 се явяват
на психологическо изследване преди издаване
на българското свидетелство за управление на
МПС за съответната категория.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 и 7 се явяват
на психологическо изследване след изтичане
на срока на наказанието.“
§ 9. Създава се глава трета „а“ „Участници
при организацията и провеждането на психологическите изследвания“:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

УЧАСТНИЦИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕС
КИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Чл. 11а. Лицата, които се явяват на психологически изследвания:
1. се явяват на психологическо изследване
само след предварително записване;
2. представят преди началото на изследването документите съгласно изискванията на
тази наредба;
3. спазват реда и условията на провеждане
на психологическите изследвания;
4. при първо явяване попълват собственоръчно лични данни в регистрационна и
резултатна карта, отбелязват целта/целите,
за които желаят да получат заключение за
психологическа годност, и се подписват върху
регистрационната карта;
5. попълват собственоръчно данните си,
датата и целта върху всяка тестова бланка или
лист за отговори, с които работят по време на
изследването;
6. работят самостоятелно с бланковите методики за познавателната и личностната сфера,
като спазват инструкциите и ограниченията за
начало и край на времето за работа;
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7. работят самостоятелно с компютъризирани
апаратни тестове за изследване на психомоторната сфера и удостоверяват с подписа си
правилното нанасяне на резултатите в резултатната карта;
8. имат право да задават въпроси преди
започване на работа с даден тест;
9. имат право на еднократно упражнение
преди апаратните тестове;
10. имат право при съобщаване на заключението за психологическа годност да видят
резултатните си карти, а при необходимост – и
тестовите бланки и листове за отговори, но не
могат да ги получат;
11. имат право да получат заключения за
психологическа годност за повече от една цел
в случаите, когато се явяват по реда на чл. 1,
ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8, или само за една цел – когато се явяват по реда на чл. 1, ал. 1, т. 2, 5,
6, 7 и 9;
12. спазват сроковете за явяване на второ,
трето и ново първо психологическо изследване
съгласно изискванията на тази наредба;
13. явяват се на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория,
в която са се явили на първо;
14. получават в деня на изследването удостоверение за психологическа годност с отбелязани
всички цели, за които са получили заключение
„Допуска се“.
Чл. 11б. Лицата, притежаващи удостоверение
за регистрация за извършване на психологически изследвания:
1. организират извършването на първо и
второ психологическо изследване в една или
повече психологически лаборатории, съответстващи на изискванията на тази наредба;
2. осигуряват необходимите бланки за психологически тестове, регистрационни и резултатни карти и удостоверения за психологическа
годност;
3. осигуряват надеждно съхранение на архива
и базата данни за проведените психологически
изследвания при спазване на Закона за защита
на личните данни;
4. осигуряват сигурен и надежден трансфер
на данни от психологическите лаборатории
към Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
5. уведомяват писмено Изпълнителната
агенция „Автомобилна администрация“ в случай
на закриване на психологическа лаборатория
и/или освобождаване на психолог;
6. подават съответните документи преди
преместване или разкриване на нова психологическа лаборатория, както и преди назначаване
на нов психолог;
7. осигуряват изготвянето на график и записването на лица за първо и второ явяване
на психологическо изследване;
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8. осигуряват до края на последния ден
от всяка работна седмица изпращането по
електронен път в Изпълнителната агенция
„Автомобилна администрация“ в указания
формат на списъци на лицата, записани за
психологическо изследване за по-следващата
седмица, и прекратяват записването за датите
до края на същата;
9. вземат управленски решения без намеса
в експертните оценки на психолозите.
Чл. 11в. Психолозите, работещи при лицата,
притежаващи удостоверение за регистрация:
1. приемат и проверяват документите на
лицата, които се явяват на психологическо
изследване и допускат до явяване само лицата, чиито имена фигурират в утвърдения
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него длъжностно лице списък
за съответната дата;
2. регистрират посредством специализиран
програмен продукт лицата, допуснати до психологическо изследване;
3. провеждат психологическото изследване
с определени в методическите указания методики (тестове) за съответната цел/цели и
поредност на явяване, наблюдение и беседа,
като методиките са еднакви и задължителни
за всички лица;
4. обработват, оценяват и нанасят резултатите на всяко лице в резултатни карти; дават
заключения за психологическа годност на база
на данните от методиките, наблюдението и
беседата;
5. издават протоколи със заключения за
психологическа годност и допълнения към
тях в два екземпляра, единият от които се
съхранява в психологическата лаборатория, а
вторият се изпраща в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
6. в края на всяка работна седмица изпращат
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вторите екземпляри на протоколите
за психологическа годност и допълнения към
тях от същата седмица;
7. издават удостоверения за психологическа
годност и дубликати на удостоверения за психологическа годност;
8. изпращат в ОЕПК поисканите копия от
регистрационните и резултатните карти на записаните за трето явяване лица в определен срок;
9. създават и поддържат архив и база данни
за проведените в съответната психологическа
лаборатория психологически изследвания;
10. след всяко проведено психологическо
изследване до края на работния ден изпращат
в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ по електронен път архивирано
копие на базата данни за проведените психологически изследвания;
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11. участват в организирания от ЦЕПК процес на проучване на методики и създаване на
нормативи за провеждане на психологическите
изследвания, въвеждат и подават изисканите
данни;
12. при провеждане на психологическото
изследване спазват изискванията на нормативната уредба, методическите указания и
професионалната етика.
Чл. 11г. (1) Областните експертни психологически комисии (ОЕПК) са организирани
в Националната многопрофилна транспортна
болница „Цар Борис ІІІ“, София, и в Много
профилната транспортна болница – Пловдив.
(2) Съставът на ОЕПК към Национална
многопрофилна транспортна болница „Цар
Борис ІІІ“, София, се определя със заповед на
директора на болницата.
(3) Съставът на ОЕПК към Многопрофилната
транспортна болница – Пловдив, се определя
със заповед на директора на болницата.
(4) Членове на ОЕПК могат да бъдат лица,
които имат:
1. висше образование със специалност „психология“, степен магистър;
2. най-малко три години професионален
стаж като психолог.
(5) Членовете на областните експертни психологически комисии към многопрофилните
транспортни болници:
1. изготвят график и записват лица за трето
явяване на психологическо изследване;
2. изискват от психологическите лаборатории,
писмено или по телефона, копия от регистрационните и резултатните карти от първото и
второто изследване на записаните лица и други
документи;
3. до края на последния ден от всяка работна седмица изготвят в указания формат и
изпращат по електронен път в Изпълнителната
агенция „Автомобилна администрация“ списъци
на лицата, записани за трето психологическо
изследване за по-следващата седмица, и прекратяват записването за датите до края на същата;
4. приемат и проверяват документите на
лицата, които се явяват на трето психологическо изследване, и допускат до явяване само
лицата, чиито имена фигурират в утвърдения
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него лице списък за съответната дата;
5. регистрират посредством специализиран
програмен продукт лицата, допуснати до психологическо изследване;
6. провеждат трето психологическо изследване с определени в методическите указания
методики (тестове) за съответната цел/цели
при трето явяване, наблюдение и беседа, като
методиките са еднакви и задължителни за
всички лица;
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7. обработват, оценяват и нанасят резултатите на всяко лице в резултатни карти; дават
заключения за психологическа годност на база
на данните от методиките, наблюдението и беседата и анализа на данните от първо, второ и
трето психологическо изследване на всяко лице;
8. издават протоколи със заключения за
психологическа годност и допълнения към
тях в два екземпляра, единият от които се
съхранява в психологическата лаборатория, а
вторият се изпраща в Изпълнителната агенция
„Автомобилна администрация“;
9. в края на всяка работна седмица изпращат
в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ вторите екземпляри на протоколите
за психологическа годност и допълнения към
тях от същата седмица;
10. издават удостоверения за психологическа годност и дубликати на удостоверения за
психологическа годност;
11. създават и поддържат архив и база данни
за явилите се пред ОЕПК лица, дадените заключения за психологическа годност и издадените
удостоверения;
12. след всяко проведено психологическо
изследване до края на работния ден изпращат в
Изпълнителна агенция „Автомобилна админис
трация“ по електронен път архивирано копие
на базата данни за проведените психологически
изследвания;
13. участват в организирания от ЦЕПК процес на проучване на методики и създаване на
нормативи за провеждане на психологическите
изследвания, въвеждат и подават изисканите
данни;
14. при провеждане на психологическото
изследване спазват изискванията на нормативната уредба, методическите указания и
професионалната етика.
Чл. 11д. (1) Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК) е организирана
в Националната многопрофилна транспортна
болница „Цар Борис ІІІ“ – София.
(2) Директорът на Националната много
профилна транспортна болница „Цар Борис
ІІІ“, София, определя състава на ЦЕПК.
(3) Членове на ЦЕПК могат да бъдат лица,
които имат:
1. висше образование със специалност „психология“, степен магистър;
2. най-малко пет години професионален
стаж като психолог.
(4) Централната експертна психологическа
комисия:
1. разработва методически указания за работа с психологическите тестове, регистрацията,
обработката, оценяването и интерпретирането
на резултатите;
2. изисква и събира данни от проведените
психологически изследвания от психологичес
ките лаборатории и областните експертни
психологически комисии.
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Чл. 11е. Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“:
1. разглежда документите на лицата, подали
заявление за регистрация за извършване на
психологически изследвания по реда на тази
наредба;
2. извършва оглед на помещенията, в които
ще се извършват психологически изследвания,
и на оборудването и издава протокол за съответствие на психологическата лаборатория
(приложение № 10);
3. изготвя предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощеното от него
длъжностно лице за издаване на удостоверения
за регистрация;
4. води регистъра по чл. 153в от Закона за
движението по пътищата и регистър на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение
по чл. 4а;
5. поддържа централизираната база данни
за проведените психологически изследвания,
дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност по реда на
тази наредба:
6. предоставя и отнема достъп до специализирания програмен продукт за поддържане на
централизираната база данни за проведените
изследвания, дадените заключения и издадените
удостоверения за психологическа годност;
7. разработва проекти за нормативни актове, свързани с психологическите изследвания,
и задания за разработка и актуализиране на
програмни продукти за поддържане на централизираната база данни в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ за психологическите изследвания по реда на тази наредба;
8. изготвя справки за психологическите
изследвания и за явяванията на отделни лица
по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието;
9. проверява правото на явяване на записаните за психологическо изследване лица;
10. извършва контрол по спазване изискванията на тази наредба, като осъществява
периодични проверки чрез най-малко двама
свои представители, които:
а) извършват наблюдение на груповото и
индивидуалните психологически изследвания,
беседите и даването на заключения от психолозите;
б) извършват преглед на документацията,
архивите и базите данни;
в) изготвят протокол за съответствие на
психологическото изследване на изискванията
на нормативната уредба и методическите указания, като при констатирани несъответствия
предлагат мерки за отстраняването им;
г) извършват повторни проверки дали са
отстранени констатираните несъответствия;
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д) при повторно констатиране на същите
несъответствия предлагат съответни санкции;
11. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощеното от него
длъжностно лице за заличаване от регистъра по
чл. 153в от Закона за движението по пътищата.
Чл. 11ж. Участниците при организацията и
провеждането на психологическите изследвания
нямат право да разгласяват информация, станала им известна при и по повод провеждане
на психологическите изследвания.“
§ 10. Заглавието на глава пета се изменя така:
„Ред за провеждане и изисквания към организирането на психологическите изследвания“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в областните отдели
„Контролна дейност – ДАИ“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „съответния областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят
със „съответната психологическа лаборатория
на място“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В графика на всяка психологическа
лаборатория се предвиждат:
1. отделни дни или часове за първо явяване
на психологическо изследване на кандидати
за придобиване на правоспособност и водачи
на МПС;
2. отделни дни или часове за първо явяване
на психологическо изследване на лица с отнето
свидетелство за управление на МПС;
3. отделни дни или часове за първо явяване
на психологическо изследване на председатели
на изпитни комисии;
4. отделни дни или часове за второ явяване
на психологическо изследване на кандидати
за придобиване на правоспособност и водачи
на МПС;
5. отделни дни или часове за второ явяване
на психологическо изследване на лица с отнето
свидетелство за управление на МПС;
6. отделни дни или часове за второ явяване
на психологическо изследване на председатели
на изпитни комисии.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Професионална компетентност, психологически подбор
и водачи“ се заменят с „ОЕПК в Национална
многопрофилна транспортна болница „Цар
Борис ІІІ“ (НМТБ), София, и Многопрофилна
транспортна болница (МТБ) – Пловдив, на
място“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Лицата се записват за психологичес
ко изследване в съответната многопрофилна
транспортна болница по чл. 11г.
(3) В графика на ОЕПК се предвиждат:
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1. отделни дни или часове за трето явяване
на психологическо изследване на кандидати
за придобиване на правоспособност и водачи
на МПС;
2. отделни дни или часове за трето явяване
на психологическо изследване на лица с отнето
свидетелство за управление на МПС;
3. отделни дни или часове за трето явяване
на психологическо изследване на председатели
на изпитни комисии.“
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата се записват за определен ден
и час съобразно графика и свободните места,
като на лицето се предоставя възможност да
избере датата и часа за явяване.
(3) Броят на лицата в една група се съобразява с броя на психолозите и с броя на
наличните апарати за психологически изследвания и не може да бъде повече от броя на
самостоятелните места в залата за провеждане
на психологически изследвания.“
2. Създават се нови ал. 4 – 11:
„(4) Чужденци, които не владеят добре
български език, се записват за индивидуално
изследване. Лицето се уведомява за необходимостта да осигури в деня на изследването
заклет преводач за собствена сметка.
(5) За всяка група, предвидена в графика,
се изготвя отделен списък.
(6) При записването се регистрират следните данни:
1. за първо явяване – трите имена, ЕГН и
целта на явяването;
2. за второ явяване – трите имена, ЕГН,
целта на явяването, датата на първото явяване;
3. за трето явяване – трите имена, ЕГН,
целта на явяването, мястото на провеждане
на първите две психологически изследвания,
датата на второто явяване.
(7) Лицата, записани за психологическо
изследване в психологическите лаборатории,
подлежат на проверка от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ относно правото
им на явяване на психологическо изследване
съгласно изискванията на тази наредба.
(8) В последния работен ден от всяка седмица
лицата, претежаващи удостоверение за регистрация по чл. 4а, предоставят по електронен
път на Изпълнителната агенция „Автомобилна
администрация“ списък на лицата, записани за
психологическо изследване за по-следващата
седмица.
(9) Списъците съдържат името на лицето,
получило удостоверение за регистрация по
чл. 4а, адрес на психологическата лаборатория,
датата, часа на провеждане на изследването,
трите имена и ЕГН на всяко от записаните лица.
(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
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или оправомощено от него длъжностно лице
проверява правото на всяко записано лице да се
яви на психологическо изследване и утвърждава
за всяка психологическа лаборатория списък на
лицата, които имат право на психологическо
изследване.
(11) Списъкът по ал. 4 се изпраща до лицето,
притежаващо удостоверение за регистрация по
чл. 4a, по електронен път до края на последния
работен ден от седмицата след получаването му.“
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на досегашния чл. 18 става ал. 1
и в него думата „петнадесет“ се заменя с „дванадесет“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Психологическото изследване се провежда между 9 и 17 ч. в работен ден.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съгласно Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта“ се заменят с
„и се представя документ за платена цена за
психологическо изследване“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „копие от тях“ се добавя
„или акт за установяване на административно
нарушение“;
б) в т. 2 след думите „управление на МПС“
се добавя „и удостоверение за изтърпяно
наказание, издадено от Министерството на
вътрешните работи“;
в) в т. 3 след думите „административна
мярка“ се добавя ��������������������������
„�������������������������
и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от Министерството
на вътрешните работи“;
г) в т. 5 след думите „съдебното решение“
се добавя „и удостоверение за изтърпяно
наказание, издадено от Министерството на
вътрешните работи“.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за първото явяване“ се
заличават, а след думата „������������������
�������������������
изследване“ се добавя „, а лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6, 7 и
9 отбелязват само съответната цел.“
2. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Регистрационни карти за явяване на
психологическо изследване се създават при
първото явяване на психологическо изследване
за съответна цел/цели.
(3) Регистрационните карти съдържат регистрационен номер, дата и град на регистрация,
лични данни на лицето, заявената от лицето
цел/цели на психологическото изследване, информация за заключенията за психологическа
годност от първо, второ и трето изследване
в рамките на тази регистрация, номерата на
издадени удостоверения за психологическа
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годност в рамките на тази регистрация, към
регистрационните карти се прилагат копията на
документи, представени от изследваните лица.
(4) Във всяка психологическа лаборатория
регистрационните карти се номерират във
възходящ ред по реда на тяхното попълване
за всяка календарна година.“
3. Създават се нови алинеи 5 – 10:
„(5) Резултатните карти за психологическо
изследване се създават при всяко явяване на
психологическо изследване на дадено лице за
съответна цел/цели.
(6) Резултатните карти се прикрепят към
регистрационната карта на лицето и стават
неразделна част от нея.
(7) Резултатните карти съдържат номера
на регистрационната карта, лични данни на
лицето, цел и поредност на явяването за тази
цел, наименования на методиките, показателите, изследваните качества, горните и долните
граници на изразеност на качествата, нормативните групи на скалата за оценка, стойностите
на показателите по нормативни групи, данните
от беседата и наблюдението, заключението за
психологическа годност, мотивите за заключението, датата на заключението, подписите на
психолозите, провели изследването.
(8) Резултатните карти на лицето при трето явяване на психологическо изследване се
номерират с различен номер във възходящ
ред по реда на тяхното създаване за годината
пред ОЕПК и се прилагат към копията на
регистрационната и резултатните му карти от
предишните две изследвания.
(9) Всяка психологическа лаборатория и
областните експертни психологически комисии
създават и поддържат архив от регистрационни
и резултатни карти на изследваните лица.
(10) Регистрационните карти заедно с прилежащите им резултатни карти се съхраняват
по възходящ ред на номерата за годината за
срок три години.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „методики“ се добавя
„и наблюдение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първата част на изследването се провежда групово и започва най-късно до 11 ч., като:
1. в началото на изследването психологът
обяснява на изследваните лица същността на
изследването, условията, реда и начина на
протичането му;
2. психологът раздава на изследваните лица
методиките за познавателната и личностната
сфера, предварително подредени в папки в
реда, в който ще бъдат използвани;
3. психологът организира работата с методиките за познавателната сфера, които се дават
за ограничено време, като:
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а) лицата попълват в съответната тестова
бланка или лист за отговори датата, личните
си данни и основната заявена цел;
б) психологът дава стандартизирана инструкция за начина на работа с теста и времето за
работа;
в) след инструкцията на изследваните лица
се предоставя възможност и време за въпроси
и отговаря, ако има такива;
г) работата с тестовете за ограничено време
започва и се прекратява от всички изследвани
лица при установени думи, условно наречени
„команди“, съответно за начало и край на работа; времето за работа се отчита с хронометър;
д) лицата работят самостоятелно, като попълват тестовата бланка или листа за отговори
с пишещ в син цвят химикал;
е) след изтичане на определеното време
психологът събира бланките и листовете за
отговори на всички изследвани лица;
ж) психологът контролира спазването на
инструкциите от изследваните лица, като при
нарушения с червен химикал отбелязва върху
тестовата бланка и след края вписва забележка
върху тестовата бланка или листа за отговори
на съответното лице;
з) психологът може да напуска залата по
време на изследването само докато изследваните лица попълват личните си данни върху
следващите бланки;
4. работата с методиките за личностната
сфера се организира в залата по следния начин:
а) не се засича време за работа;
б) лицата попълват върху съответния лист
за отговори датата, необходимите лични данни
и основната заявена цел;
в) психологът дава стандартизирана инструкция за начина на работа с дадения личностен
тест;
г) след инструкцията психологът предоставя
на изследваните лица възможност и време за
въпроси и отговаря, ако има такива;
д) лицата работят самостоятелно, като попълват листа за отговори с пишещ в син цвят
химикал;
е) при неспазване на инструкцията за попълване на листа за отговори на личностния тест
психологът обяснява допълнително на лицето
начина на попълване;
ж) психологът отговаря на въпроси на изследваните лица само относно значението на
отделни думи или смисъла на отговорите при
отрицателно зададените въпроси;
з) при невъзможност дадено лице да разбере
личностния тест поради интелектуален дефицит
или езиков проблем върху листа за отговори
психологът записва „Не разбира“, а лицето се
подписва;
и) след приключване на работа с личностния
тест лицата предават попълнените листове за
отговори.“
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обработката, оценяването и нанасянето
на резултатите от първата част на изследването
се извършва по определения в методическите
указания начин за работа, като психолозите:
1. обработват, оценяват и нанасят резултатите
от първата част на изследването по време на
или след груповото изследване;
2. използват ламиниран шаблон, изработен по
стандартния ключ за обработка на съответния
тест, съгласно методическите указания;
3. отбелязват върху всяка обработвана бланка
с пишещ в червен цвят химикал допуснатите
от лицето пропуски и грешки;
4. записват върху всяка обработена бланка с
пишещ в червен цвят химикал стойностите на
отчитаните първични и вторични показатели;
5. оценяват съответните показатели по
предоставените от методическото ръководство
нормативни скали, като в бланките вписват с
пишещ в червен цвят химикал нормативните
групи за различните цели;
6. нанасят получените резултати с пишещ
в син цвят химикал в съответните резултатни
карти на лицето според нормативната скала, а
при наличие на забележки за начина на работа
на лицето с теста вписват и тях;
7. при неспазване на инструкция за работа
тестът се обявява за невалиден, което се вписва
в резултатната карта.“
4. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) Всяка психологическа лаборатория и
областните експертни психологически комисии
създават и поддържат архив от попълнените
и обработени тестове и листове за отговори.
(6) Всички попълнени от дадено лице тестове и листове за отговори при първо и второ
явяване се комплектуват, номерират се със
същия номер като този на резултатната карта
и се съхраняват във възходящ ред за срок една
година.
(7) Всички попълнени от дадено лице тестове и листове за отговори при трето явяване
се комплектуват, номерират се със същия номер като този на резултатната карта за трето
явяване и се съхраняват във възходящ ред за
срок една година.“
5. Алинея 8 се отменя.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В алинея 2 след скобата след думата
„методики“ се добавя „и наблюдение“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Апаратното изследване се провежда след
приключване на груповото и след нанасяне на
резултатите от него в резултатните карти на
всички лица при следната обща процедура:
1. в началото психологът дава стандартизирана инструкция за работа с апарата и
стандартизирани инструкции за всяка отделна
методика, като:
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а) инструкцията се дава групово или индивидуално;
б) общата инструкция за работа с апарата
е придружена с еднократна демонстрация на
всички сигнали, които ще подава апаратът;
в) в инструкция за всяка от методиките се
описват особеностите и начините на работа;
г) след инструкциите психологът предоставя
на изследваните лица възможност и време за
задаване на въпроси и отговаря, ако има такива;
2. изследването с апаратните методики се
извършва индивидуално;
3. преди започване на тестовете на всяко лице
се дава възможност за еднократно упражнение
за работа с апарата, като:
а) упражнението се извършва, като психологът подава всички сигнали, на които изследваното лице трябва да реагира;
б) при упражнението на лицето се дава
обратна информация за начина на реагиране;
4. преди всяка методика психологът припомня особеностите є и при установени думи,
условно наречени „команда“ за начало на работа,
стартира компютърната програма.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Третата част на изследването се провежда
при следната обща процедура:
1. беседата се провежда индивидуално с
всяко изследвано лице след приключване на
апаратното изследване;
2. психологът или членовете на ОЕПК в
пълен състав анализират резултатите на всяко
лице преди провеждането на беседа с него;
3. беседата включва стандартизирани въпроси
относно опита, качествата и поведението на
лицето като водач на МПС;
4. по време на беседата се дава обратна
информация на лицето за неговите резултати
от психологическото изследване, показва се
резултатната карта, а при необходимост – и
обработените бланки и листове за отговори.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните от беседата заедно с данните
от наблюдението по време на всички части
на изследването се описват от психолозите в
резултатната карта на изследваното лице.“
§ 20. Член 26а се отменя.
§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „първото и второто явяване“
се заменят с „извършване“ и след думата „цел“
се добавя „и поредност на явяване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методиките за съответната цел и поредност на явяването, инструкциите, начините
на обработка и оценяване се описват в методически указания.“
3. Алинея 3 се изменя така:

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

(3) „Методическите указания са задължителни за психолозите, работещи при лицата,
получили разрешение за регистрация по чл. 4а,
и за многопрофилните транспортни болници
към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при
извършване на психологическите изследвания на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачи на МПС и
на председатели на изпитни комисии.“
§ 22. Член 29 се отменя.
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „група“ се добавя „и
се дава от психолога или членовете на ОЕПК
в края на всяка проведена беседа“.
2. Създават се нови алинеи 5 – 7:
„(5) Заключенията за психологическа годност се подписват от психолога или от всички
членове на ОЕПК и се мотивират писмено в
резултатните карти на лицата.
(6) Резултатите от методиките за изследване
на познавателната, личностната и психомоторната сфера:
1. не се тълкуват в абсолютни стойности, а
се прави и качествен анализ;
2. при анализа се оценява доколко отразяват
реалното ниво на професионално-значимите
качества и могат да служат като основа за
надеждна прогноза относно поведението на
лицето на пътя и риска от допускане на пътнотранспортни произшествия;
3. не се разглеждат изолирано, а се търсят и
възможности за компенсация между качествата.
(7) При повече от един невалиден тест за
познавателната сфера и/или невалиден личностен тест се дава заключение „Не се допуска“
поради липса на данни за професионалнозначимите качества.“
§ 24. Член 31 се отменя.
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ЦЕПК“ се заменя с
„ОЕПК“.
2. В ал. 2 думата „ЦЕПК“ се заменя с
„ОЕПК“.
§ 26. В чл. 33, ал. 3 след думата „лица“ се
добавя „с изключение на членовете на ЦЕПК
и ОЕПК“.
§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „освен“ се добавя
„психологът и“ и след думата „изследваните“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на случаите по ал. 2 и 3.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По време на психологическото изследване могат да присъстват длъжностни лица,
определени със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция „Авто-
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мобилна администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) По време на психологическото изследване могат да присъстват и членове на ЦЕПК.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 28. В чл. 35 ал. 1 се отменя.
§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След приключване на психологическото
изследване дадените заключения се регистрират посредством специализирания програмен
продукт.“
2. Алинеи 2 – 7 се изменят така:
„(2) На всички лица, получили положително
заключение, се издава удостоверение за психологическа годност.
(3) Удостоверението съдържа личните данни
на лицето, целта/целите, за които то е получило положително заключение за психологическа годност, града, протокола и датата на
психологическото изследване, наименованието
на психологическата лаборатория и датата на
издаване.
(4) Удостоверенията за психологическа
годност се подписват от психолога, провел
изследването, или от членовете на ОЕПК.
(5) На всяко удостоверение за психологическа
годност се поставя дата на издаване, еднаква
с датата на положителното заключение за съответната цел/цели.
(6) Когато се установи, че издадено удостоверение съдържа неточни данни, се издава ново
удостоверение с коректно съдържание и с дата
на издаване датата на издаване на оригинала.
(7) След издаване на всички удостоверения
за психологическа годност за деня посредством
специализирания програмен продукт се издава
протокол.“
3. Създават се нови алинеи 8 – 15:
„(8) Протоколът съдържа номер, дата и
град, лични данни на изследваните лица – име,
презиме, фамилия, ЕГН, целите, заключенията
за психологическа годност за тях и номерата
на отпечатаните удостоверения, имената и подписите на психолозите, провели изследването.
(9) Протоколът се подписва от психолога,
провел изследването, или от членовете на ОЕПК.
(10) Протоколът се издава в два екземпляра, единият от които се съхранява на място, а
другият се изпраща в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(11) Протоколите се съхраняват по възходящ
ред на номерата за текущата година за срок
десет години.
(12) При издаване на дубликат или ново
удостоверение в случаите на техническа грешка
в данните на издадено удостоверение се издава
допълнение към съответния протокол.
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(13) Допълнението към съответния протокол
се подписва от психолога, провел изследването,
или от членовете на ОЕПК.
(14) Допълнението се издава в два екземпляра, всеки от които се прикрепя към съответния
екземпляр на протокола със заключения за
психологическа годност.
(15) Допълненията към съответните протоколи се съхраняват заедно с протоколите.“
§ 30. В чл. 37, ал. 2 думите „съответно
до началника на съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ или до директора
на дирекция „Професионална компетентност,
психологически подбор и водачи“ се заменят
с „лицето, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4a“.
§ 31. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Всяка психологическа лаборатория и ОЕПК чрез специализиран програмен
продукт, предоставен от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, създава и
поддържа бази данни за явилите се на психологическо изследване лица, дадените заключения за психологическа годност и издадените
удостоверения.
(2) Базите данни съдържат информация от
регистрационните и резултатните карти, дадените заключения и издадените удостоверения
за психологическа годност.
(3) Психологическите лаборатории и ОЕПК
изпращат в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ копия на базите данни
на специализирания програмен продукт в указаните срокове.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ създава и поддържа архив от
базите данни на всички психологически лаборатории и ОЕПК.“
§ 32. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Всеки областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ се заменят с
„Лицето, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4a“.
2. В ал. 2 думите „Дирекция „Професионална компетентност, психологически подбор
и водачи“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ и думата „единна“ се заменя с „централизирана“.
§ 33. Член 40 се отменя.
§ 34. Създава се глава седма „Контрол“:
„ Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ
Чл. 41. Контролът по прилагането на тази
наредба се осъществява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ или от оправомощени от него
длъжностни лица.“
§ 35. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
86 мм

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ

24 мм
31 мм

No . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................
/име, презиме, фамилия/

5 мм

ЕГН

54 мм

се допуска за:

С

5 мм

Превоз на пътници и товари

D1

21 мм

Ттб
Чл.157

Чл.171

12 мм

5мм

.........................
5мм

5мм

Настоящото удостоверение се издава във връзка с чл. 152, ал. 1, т. 2
Закона за движението по пътищата и Наредбата за изискванията
психологическа годност и условията и реда за провеждане
психологическите изследвания на кандидати за придобиване
правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и
председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения
регистрация за извършване на психологически изследвания

от
за
на
на
на
за

25 мм

13 мм

11 мм

и на основание протокол № . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . .
45 мм

5мм

Издадено на:

23 мм

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

Психолог:

Форма и начин на защита: хартия – гланц 180 g/m2
офсет, формат – 86 х 54 mm, цветност – не по-малко
Форма и начин на защита: хартия - гланц 180 g/m2
от 1+1+uv
лак, –защити
– UV
мрежа
(лице оти
офсет, формат
86 х 54 мм,
цветност
- не –
по-малко
лак, защити
- UV мрежа (лице
и гръб) тапетен
с надпис
гръб)1+1+uv
с надпис
„психологическа
годност“,
“психологическа годност”, тапетен холограмен знак,
холограмен
знак,
вграден
в
долния
ляв
ъгъл
на
гърба.“
вграден в долния ляв ъгъл на гърба.

§ 36. Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3 се
отменя.
§ 37. Приложение № 5 към чл. 36, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 36, ал. 3

ПРОТОКОЛ
със заключения за психологическа годност
Номер: …... дата: ………… …………………….
№

Име,
презиме,
фамилия

		

ЕГН

Цел/
Цели

Поред
ност
на явяване

Заключение
(Допуска се/
Не се
допуска)

Удостоверение
№

Психолог: . . . . . . . . . .“

§ 38. Приложение № 6 към чл. 37, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 37, ал. 2

ДО
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
ГР. ……………………………………….
КЪМ …….………………………………
ЗАЯ В Л Е Н И Е
от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(име, презиме, фамилия)

ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за психологическа годност поради следните
причини: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Удостоверението е издадено от . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата: 				
Подпис:
(Попълва се служебно)

На лицето е издадено удостоверение с № . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . въз основа на протокол № . .
. . . ./ . . . . . . . . . г. на . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . град . . . . . . . . . . . . . . . . .,
което е валидно до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Психолог: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
				
(име и подпис)“

§ 39. Създава се приложение № 7 към
чл. 4а, ал. 1:
„Приложение № 7
към чл. 4а, ал. 1

РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ ……
на
………………………………………….
………………………………………….
БУЛСТАТ: …………………
АДРЕС: ……………………………………………………………..

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И
АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 153в, АЛ. 4 ОТ
ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Издадено на:
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Моля, да ми бъде издадено удостоверение за
регистрация за извършване на първо и второ
психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2
и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
Прилагам следните документи:
1. копие от регистрация на лечебното заведение;
2. удостоверение за регистрация по Закона за
защита на личните данни;
3. декларация, че не е открита процедура за
обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
4. декларация по чл. 4б, ал. 2, т. 3 за липса на
конфликт на интереси;
5. копие от документа за собственост или договора за наем на психологическата лаборатория
за срок не по-малко от две години по чл. 4б,
ал. 2, т. 4;
6. списък с адресите на психологическите лаборатории по чл. 4б, ал. 2, т. 4;
7. списък на психолозите, отговарящи на
изискванията по чл. 4б, ал. 2, т. 5, които кандидатстват за назначаване на работа за провеждане
на изследванията, с приложени за всеки от тях:
а) копие от дипломата за завършено висше
образование с приложението;
б) автобиография;
в) свидетелство за съдимост.
Забележки:
1. Копията на документите по т. 1 и 4 се заверяват
със свеж печат на фирмата или организацията и
подпис на управителя.
2. Оригиналите на документите се представят за
проверка.
Дата: ................
Подпис: ........................“
§ 41. Създава се приложение № 9 към чл. 4б,
ал. 2, т. 3:

„Приложение № 9
към чл. 4б, ал. 2, т. 3
Д Е К ЛАРАЦ И Я
Долуподписаният/та ……………………………………..….…
Адрес: ..…....…….........................................................
(пощенски код, град, община, квартал, улица, №, бл., ап.)

лична карта № …………...…., изд. от …………....……………
на .........................................,
с ЕГН., представител на..........................................,
(посочете фирмата на участника)

……………….. г.

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА:
/подпис и печат/

ВЕСТНИК

“

§ 40. Създава се приложение № 8 към
чл. 4б, ал. 2:

„Приложение № 8
към чл. 4б, ал. 2
ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАЯ В Л Е Н И Е
Фирма: ................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ....................................
Адрес: .......................................................................
............................, тел. .............................................
Управител: ...............................................................
..........................., ЕГН .............................................

регистриран по фирмено дело № ........ по описа
за .... г. на ............ окръжен съд, със седалище и
адрес на управление...............................
В качеството си на управител (съдружник,
член на УС, член на съвета на директорите) .......
.....................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Не извършвам дейност по обучение на водачи
на моторни превозни средства по чл. 1, ал. 1 от
Наредба № 33 от 15 май 2006 г. за изискванията
за психологическа годност и условията и реда за
провеждане на психологически изследвания на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачите на МПС и
на председатели на изпитни комисии и издаване
на удостоверение за регистрация за извършване
на психологически изследвания.
Не осъществявам обществен превоз на пътници
и товари в автомобилния транспорт.
__________ _ _ _ _ _ _ г.
Декларатор:_______________“ 
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§ 42. Създава се приложение № 10 към чл. 4в, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 10
към чл. 4в, ал. 1, т. 1
Протокол № ......................

Издава комисия в състав:

за съответствие на психологическа лаборатория

Председател: .......................................

гр.…………………………….…………
към

Член:.....................................................

…………………………….……………………….
с изискванията на Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за

Член:....................................................

извършване на психологически изследвания на кандидати
за придобиване на правоспоспособност за управление на
МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни
комисии и за издаване на удостоверения за регистрация

град

дата

за извършване на психологически изследвания
І

ІІ

издание
Адрес на психологическата лаборатория:
ул:

№

1. Помещение за изследване на познавателната и

пощенски код:

град:

ж.к.

бл. №

вх.

ет.

забележки

личностната сфера
единични работни места

брой маси
брой столове

работно място за психолога

маса
стол

съответствие със здравните изисквания

Сертификат от РИОКОЗ или

към обекти с обществено предназначе-

сертифицирана лаборатория

ние – осветеност, отопленост, обезшуменост

за замерване факторите на
работната среда съгласно БСА

2. Помещение за изследване на психомоторната сфера
(кабинет за психолог)
работно място за изследваното лице

маса
стол

работно място за психолога

маса
стол

психологическа апаратура
видимост от психолога към пулта

забележки
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технологично оборудване
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компютърна
конфигурация
операционна
система,
съвместима с
приложн��������
ите програмни продукти
възможност за
работа в мрежа

печатащо
устройство за
отпечатване върху
документи
ламинатор за А4
комуникации

телефон
постоянна връзка
с интернет

съответствие със здравните изисквания
към обекти с обществено предназначение – осветеност, отопленост, обезшуменост

Сертификат от РИОКОЗ или
сертифицирана лаборатория
за замерване факторите на
работната среда съгласно БСА

3. Други

информация за нормативната уредба

забележки

информация
за размера на
събираните
такси и номер
на банковата
сметка
информация
за третото
изследване

санитарен възел, достъпен и за изследваните лица

съответства

Психологическата лаборатория
не съответства

								
								
								
								

на изискванията на
Наредба № 36 от 15 май
2006 г. за извършване на
психологически изследвания
на кандидати за придобиване
на правоспоспособност за
управление на МПС, на водачи
на МПС и на председатели
на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за
регистрация за извършване на
психологически изследвания

ПОДПИСИ
Председател: .......................................
Член:.....................................................
Член:....................................................“
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§ 43. Създава се приложение № 11 към
чл. 4в, ал. 1, т. 2, буква „в“:
„Приложение № 11
към чл. 4в, ал. 1, т. 2, буква „в“
Изисквания към компютризираната психологическа апаратура
1.���������������������������������������
Описание на ���������������������������
компютризираната психологическа апаратура.
Компютризираната психологическа апаратура
трябва да изследва сложна изборна реакция и да
съответства на изискванията на методическото
ръководство.
Апаратурата трябва да може да експонира
светлинни и звукови стимули и да има чифт педали – ляв и десен.
Светлинните стимули трябва да са бял, жълт,
червен, зелен, син, разположени в два реда по пет,
и пет цветни бутона в същите цветове за реакция
на изследваното лице.
За реакция с педалите (съответно за ляв и
десен) трябва да има отделно два бели светлинни
стимула, разграничени от другите.
Трябва да има и два бутона, с които да се
реагира на звуковите сигнали, които трябва да са
два – нисък и висок.
2. Изисквания към приложния програмен
продукт на компютризираната психологическа
апаратура:
 да е на български език;
 да има защита на данните от външна намеса;
 автоматично да присвоява номер на
изследваното лице;
 да има възможност за избор на тестови
програми в случаен ред, включително придвижване
към предишна или следваща тестова програма;
 да има ���������������������������������
възможност за рестартиране на тестова програма;
 да има възможност
���������������������������������
за спиране и продължаване на тестова програма;
 да има възможност за прекратяване на тестова
програма със и без съхранение на резултатите;
 да има възможност за извикване на резултатите
на екрана на монитора по време на изследването
и по друго време;
 да има възможност за демонстрация на
стимулите;
 �����������������������������������������
да излъчва�������������������������������
������������������������������
стимулите в предварително програмирана последователност;
 да има възможност за модифициране на
тестовите програми чрез изключване на някои
стимули, промяна на продължителността на подаване на стимулите и/или промяна на начина
на реагиране;
 да може да работи в режим, при който нов
стимул се подава само след правилна реакция,
както и в режим, при който всеки стимул се
подава независимо от правилността на реакцията;
 да има възможност за разпечатване на
резултатите;
 да има възможност за архивиране на данни
за всяко изследвано лице – трите имена на лицето
и номер по регистрацията му в психологическата
лаборатория, възраст, описание на всяка от тестовите програми и резултатите от работа с тях
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по съответните показатели: общ брой реакции,
брой верни, верни навременни, забавени, грешни
и пропуснати реакции;
 да има възможност за създаване на база
данни от архивираните резултати за всички изследвани лица;
 да осигурява възможност по време на теста
на екрана на монитора да се показва следната
информация, предназначена за психолога: описание
на тестовата програма, номер на тестова програма,
поредност на подавания стимул, продължителност
на подаване на стимула, постоянно обновяващ се
брой на верните, забавените, грешните и пропуснатите реакции.“

За министър: Ив. Московски
8883

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за изискванията за осъществяване на 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 (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2007 г.; доп., бр. 46 от 2009 г.)
§ 1. Заглавието се изменя така:
„Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на 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. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „осъществяване“ се
добавя „и контрол“.
2. В ал. 2 думите „Агенцията за хората с увреждания“ се заменят с „Агенцията за социално
подпомагане“, а числото „3“ се заменя с „2“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 2 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Агенцията за хората с увреждания 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.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Регистрация за осъществяване
на дейност по реда на чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва с подаване на заявление по образец
(приложение № 1), придружено със:
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1. единен идентификационен код (ЕИК) на
лицето, когато е търговец или кооперация, код
БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е
търговец, и копие от документа за регистрация
по ЗДДС;
2. удостоверение за липса на задължения,
издадено от Националната агенция за приходите
по реда на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения,
предназначени за хората с увреждания, за които
ще се осъществява дейността, с описание на
моделите от съответния вид;
4. списък с имена и адреси на търговците
на едро с медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, регистрирани по
реда на Закона за медицинските изделия и
на производителите на медицински изделия,
от които търговецът на дребно ще доставя
медицинските изделия;
5. списък на обектите, в които ще се извършва търговия на дребно с медицинските
изделия, предназначени за хората с увреждания
и определени по реда на чл. 83, ал. 2 от Закона
за медицинските изделия и обектите, в които
ще се осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща
и лице – отговорник за обекта (упълномощен
представител);
6. декларация, че помещенията отговарят
на условията за съхранение на медицинските
изделия в зависимост от спецификата им и
указанията на производителя, определени в
инструкцията за употреба;
7. декларация за осигурен гаранционен и
извънгаранционен сервиз, когато такъв се изисква, с приложени доказателства в случаите,
когато сервизната база е на друг търговец;
8. декларация, че медицинските изделия,
предназначени за хората с увреждания, са регистрирани по реда на Закона за медицинските
изделия;
9. декларация за съответствие на обектите,
в които се извършва дейност по реда на тази
наредба с чл. 10б;
10. декларация за съответствие на обектите,
в които се извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз с критериите и изискванията
по чл. 10ж, ал. 2 и 3.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания може да проверява
заявените данни и обстоятелства служебно,
като компетентните държавни органи и администрации и заявителите са длъжни да оказват
необходимото съдействие.
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(3) За осъществяване на дейност по тази
наредба търговците, които ще предоставят
слухови апарати, представят в Агенцията за
хората с увреждания освен документите по ал. 1
и декларация за осигурен минимум 2-годишен
гаранционен срок на изделията.
(4) За осъществяване на дейност по тази
наредба в обектите по чл. 218 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
лицата представят в Агенцията за хората с увреждания заявлението по образец, придружено
с документите по ал. 1, т. 1 – 9.
(5) Лицата по ал. 1, регистрирани като
търговци по националното законодателство на
друга държава – членка на Европейския съюз,
или на държава от Европейското икономическо
пространство, подават в Агенцията за хората
с увреждания заявлението по образец, придружено с легализиран превод на документите,
удостоверяващи търговската регистрация по
националното му законодателство, и документите по ал. 1, т. 3 – 9.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5, 8,
10 – 12“ се заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 3,
5 – 9“.
2. В ал. 3 думите „с изключение на тези,
които по преценка на производителя могат
да се използват безопасно без инструкция за
употреба“ се заличават.
§ 6. В чл. 6 думите „по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 4
и т. 10“ се заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 7
и т. 9“.
§ 7. В чл. 10а, ал. 1 след думите „по чл. 2“
се поставя точка и думите „като предоставя
копие на хартиен носител, съдържащо информацията по чл. 8“ се заличават.
§ 8. Създава се раздел IIa:
„Раздел ІІа
Изисквания и критерии при предоставяне
на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени
за хората с увреждания.
Чл. 10б. Обектите, в които се осъществяват
дейности по реда на тази наредба, задължително трябва да отговарят на следните критерии:
1. да бъдат адаптирани към нормативно установените стандарти за достъпност на хората
с увреждания;
2. да разполагат с площ, достатъчна да бъдат
изложени моделите и да се проведе обучение
за работа с тях;
3. да има осигурено самостоятелно помещение за прием на граждани, което да е напълно
отделено от помещенията, които се използват
за други цели.
Чл. 10в. (1) При предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
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производителите по чл. 4 и търговците на
дребно задължително предоставят на лицето
с увреждане и:
1. гаранционна карта на съответното изделие на български език, с посочени адреси и
телефони на сервизните бази;
2. инструкция за употреба на изделието на
български език.
(2) Производителите по чл. 4 и търговците
на дребно, осъществяващи дейности по реда
на тази наредба, задължително предоставят
възможност на лицата с увреждания за изпробване и избор на подходящо медицинско
изделие, помощно средство, приспособление
и съоръжение, след което лицето писмено да
декларира своя избор.
Чл. 10г. (1) Търговците на дребно, осъществяващи дейности по реда на тази наредба, задължително водят и съхраняват документация,
включваща:
1. копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“;
2. приемно-предавателен протокол за предаване на изделието;
3. фактура;
4. гаранционна карта на български език с
инструкция за употреба;
5. документи за приети за ремонт медицински
изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения;
6. регистър на предоставените изделия,
включващ наименование на изделието, данни
за трите имена, адрес и ЕГН на правоимащото
лице; идентификационни данни на изделието
(вид, модел, брой); дата на производство и доставка; дата на получаване на изделието; номер
на приемно-предавателен протокол.
(2) Производителите по индивидуална поръчка на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени
за хората с увреждания, задължително водят и
съхраняват и следната документация:
1. техническа документация и документи на
изработени по поръчка изделия;
2. задание от лекар, съдържащо и името на
лекаря и лечебното заведение.
Чл. 10д. Производителите на медицински
изделия, помощни средства, приспособления
и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, носят отговорност за качеството на
произведените изделия по реда на Закона за
медицинските изделия.
Чл. 10е. (1) Предоставянето на слухови апарати задължително се извършва в центрове за
слухопротезиране.
(2) За осъществяване на дейността по предоставяне на слухови апарати търговците на
дребно трябва да разполагат с център за слухопротезиране или да имат сключен договор
с такъв.
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(3) Центровете по слухопротезиране задължително трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да е налице обособено помещение за
приемна;
2. да е налице кабинет за индивидуално напасване и обучение за адаптиране към слуховия
апарат и техническо обслужване;
3. да е осигурена лаборатория за индивидуални отливки.
(4) Дейностите, които се осъществяват в
центровете за слухопротезиране, включват:
1. избор на марка, вид и модел на слуховия
апарат;
2. настройка с фирмен софтуер и хардуер;
3. демонстрация на звукови и шумови картини
чрез подходяща акустична система, изпробване
на няколко апарата;
4. вземане на мярка и/или изработка на
индивидуални отливки;
5. обучение за работа със слуховия апарат;
6. осигуряване на консумативи, батерии,
индивидуални отливки, акустични тръбички,
средства за поддържане на хигиената и др.;
7. приемане за диагностика или ремонт и/
или диагностика на рекламиран или дефектирал
слухов апарат.
(5) Центровете за слухопротезиране задължително трябва да разполагат със следното
оборудване:
1. специализирана компютърна система с
възможност за контрол на звука;
2. програматор;
3. фирмени софтуери;
4. техника за вземане на отпечатък на индивидуални отливки.
(6) Персоналът в центровете за слухопротезиране задължително включва поне един
специалист по акустика на слуховите апарати
(слухопротезист).
(7) В центровете за слухопротезиране задължително се води регистър на слухопротезираните лица.
Чл. 10ж. (1) Производителите и търговците
на дребно, осъществяващи дейности по реда
на тази наредба, задължително трябва да разполагат със сервизна база за гаранционен и
извънгаранционен сервиз или да имат сключен
договор за осъществяване на ремонтни услуги,
когато сервизната база е собственост на друг
търговец.
(2) Сервизните бази за гаранционен и извънгаранционен сервиз трябва да отговарят на
следните критерии:
1. да е налице обособено помещение за
приемна, което да е адаптирано към нормативно установените стандарти за достъпност
на хората с увреждания;
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2. да са осигурени необходимите според
спецификата на съответните изделия помещения, технически средства, инструментална
екипировка и уреди;
3. да разполагат с квалифициран персонал
за изпълнение на ремонтните дейности.
(3) В сервизните бази за гаранционен и
извънгаранционен сервиз на предоставяните
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
задължително се води и съхранява следната
документация:
1. вид на поръчката, включващ данни за
вид, марка, модел, серия, артикулен номер на
изделието;
2. фактура;
3. приемно-предавателен протокол за предаване на ремонтираното изделие;
4. регистър по образец (приложение № 1а)
за извършените ремонти, включващ данни за
трите имена, адрес и ЕГН на правоимащото
лице/упълномощен представител; доставчик;
дата на приемане на изделието за ремонт;
подробно описание на вида и стойността на
извършените ремонтни работи; дата на предаване на ремонтираното изделие.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „приложение № 2“ се
добавя „на хартиен носител във всеки обект“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Специализираният регистър и документите към него се съхраняват от лицата,
регистрирани по тази наредба, не по-малко от
три години след изтичане на експлоатационния
срок на изделието.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Лице, регистрирано по реда на
тази наредба, се задължава:
1. в 3-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 2 да започне осъществяване на
дейностите, за които е регистрирано;
2. да вписва в издаваните фактури реквизитите, съдържащи се в регистъра по чл. 11, ал. 1.
(2) Ежегодно до 30 октомври на текущата
година:
1. търговците на дребно се задължават да
представят в Агенцията за хората с увреждания
анализ на цените на съответните продавани
медицински изделия съобразно фактурите,
издадени от търговците на едро;
2. производителите по чл. 4 се задължават
да представят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на произвежданите от
тях медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени
за хората с увреждания.“
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§ 11. Раздел ІV се изменя така:
„Раздел ІV
Контрол и административнонаказателна отговорност
Чл. 13. (1) Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за
хората с увреждания по реда на тази наредба,
се осъществява съвместно или поотделно от
Агенцията за хората с увреждания и Агенцията
за социално подпомагане.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед утвърждава
месечни планове за извършване на проверки
на дейностите, осъществявани по реда на тази
наредба.
(3) Всички лица, регистрирани по реда на тази
наредба, са длъжни да оказват съдействие при
осъществяване на проверките, да съхраняват и
предоставят при поискване пълна информация
за извършваната от тях дейност.
(4) Проверки за спазване на критериите и
изискванията за осъществяване на дейностите
по реда на тази наредба се извършват и по
сигнали на граждани или служители, както
и по инициатива на Агенцията за хората с
увреждания и/или Агенцията за социално
подпомагане.
Чл. 14. (1) Контролът по чл. 13, ал. 1 се
осъществява от определени служители от
изпълнителните директори на Агенцията за
хората с увреждания и Агенцията за социално
подпомагане.
(2) При необходимост районните центрове
по здравеопазване оказват съдействие на длъжностните лица, като осъществяват контрол по
спазване на медицинските условия за назначените медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени
за хората с увреждания.
(3) Контролът, осъществяван от Агенцията
за хората с увреждания върху дейността на
лицата, осъществяващи дейност по реда на
тази наредба, включва проверка на:
1. цялата налична документация – регистър,
приемно-предавателни протоколи, декларации
за съответствие, фактури от търговци на едро,
гаранционни карти на изделията с посочени
адреси и телефони на сервизни бази и центрове
за слухопротезиране, инструкции за употреба
на изделия, направени по поръчка; проверката
включва съпоставка на данните между фактурите
на търговеца на едро, фактурите на търговеца
на дребно и данните в приемно-предавателния
протокол на МИПСПС, включително и дали
данните от първообраза на съответния документ
съвпадат с фотокопието;
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2. съответствието между предлаганите изделия с подадените в Агенцията за хората с
увреждания списъци с изделия;
3. помещенията, в които се осъществява
дейност по тази наредба, за съответствие с нормативно установените стандарти за достъпност
на хората с увреждания;
4. помещенията за прием на граждани;
5. спазване на критериите и изискванията,
установени с тази наредба, за осъществяване
на дейностите.
(4) Контролът, осъществяван от Агенцията
за социално подпомагане върху дейността на
дирекциите „Социално подпомагане“, включва
проверка на:
1. спазване на лимитите за отпускане на
целева помощ за покупка, изработване и/или
ремонт на медицинските изделия, помощните
средства, приспособления и съоръжения;
2. досиетата на лицата, получили целева
помощ за покупка, изработване и/или ремонт
на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, медицински
документи, екземпляр от заповедите за отпуснатите целеви помощи, приемно-предавателни
протоколи за получените медицинските изделия,
помощните средства, приспособления и съоръжения, относно съответствието им със списъка
по чл. 83, ал. 2 от Закона за медицинските
изделия и регистъра по чл. 2 от тази наредба;
3. регистрационния дневник на лицата, получили заповед за отпускане на целевата помощ,
в който се отбелязва № и дата на заповедта;
4. картотеката – извлечение от регистъра
на лицата по чл.35, ал.1 ЗИХУ (търговците);
5. разходооправдателните документи, удостоверяващи използваното право по чл. 45 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;
6. изискването за връщане на медицинското
изделие, помощно средство, приспособление и
съоръжения след преустановяване на ползването им и недопускане на замяна, продажба или
дарение в рамките на експлоатационния срок;
7. разходооправдателен документ на лицата,
закупили за своя сметка отпуснатите им МИ
ПСПС.
(5) При изпълнение на контролните си
функции съответните длъжностни лица от
Агенцията за хората с увреждания и Агенцията
за социално подпомагане извършват насрещни
проверки на правоимащи лица.
Чл. 15. (1) При установяване на неизпълнение на разпоредбите на тази наредба
длъжностните лица по чл. 14, ал. 1 съставят
констативен протокол и дават препоръки и срок
за отстраняване на констатираните пропуски и
нарушения. Протоколът се изготвя в еднооб-
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разни екземпляри за всяка една от страните,
като единият заедно с препоръките се връчва
срещу подпис на лицето.
(2) Лицето има право да направи възражение
пред изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания в 7-дневен срок от връч
ване на протокола и препоръките.
(3) При констатирано неизпълнение на
дадените предписания по всеки констативен
протокол на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко административно
наказание по специален закон и деянието не
съставлява престъпление.
(4) Нарушенията по ал. 3 се установяват
с акт на служители от Агенцията за хората с
увреждания, а наказателното постановление се
издава от изпълнителния директор на Агенцията
за хората с увреждания или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(5) Актовете за установяване на нарушения
и наказателните постановления се съставят и
обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(6) При установено повторно нарушение изпълнителният директор на Агенцията за хората
с увреждания със заповед заличава лицето от
регистъра по чл. 2.
(7) Заповедта по ал. 6 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(8) Регистрацията може да бъде подновена
не по-рано от една година от датата на заличаването є по ал. 6.
Чл. 16. Предоставените медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания не се заменят
в експлоатационния срок, когато са загубени,
повредени, унищожени в резултат на виновно
поведение, небрежност или непредпазливост
от правоимащото лице.“
§ 12. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се изменя така:
„1. „Център за слухопротезиране“ е обект,
в който се извършват следните дейности: слухоувреденото лице избира марката и модела
на подходящ слухов апарат; извършва се необходимата проба, настройка и програмиране
на слуховия апарат със специален софтуер;
взема се мярка за изработване на индивидуална отливка за слухов апарат и извършване на
гаранционно и извънгаранционно обслужване.“
§ 13. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
думите „изискванията за осъществяване“ се
заменят с „условията и реда за осъществяване
и контрол“.
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§ 14. Създава се приложение № 1а към чл. 10ж, ал. 3, т. 4:
„Приложение № 1а
към чл. 10ж, ал. 3, т. 4
Регистър за извършените ремонти на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоражения, консумативи и резервни части за тях
Наименование на лицето, седалище, адрес, телефон
Обект............................................................................................................................................................
Месец: ................./20 ...... г.
№

Наименование на
медицинското изделие,
помощно
средство,
приспособление и
съоръжения,
консумативи
и резервни
части

1

2

Вид/ Се- Артимар- риен кука/
нолен
мо- мер
нодел
мер

3

4

5

Доставчик

Брой

Дата
на
приемане на
изделието
за
ремонт

Вид
на
ремонта/
подробно
описание
на
видовете
ремонтни
дейности

Стойност
на
ремонтните
дейности

6

7

8

9

10

Данни
за лицето
с увреждания/
трите
имена,
ЕГН
и адрес
и/или
данни за
упълномощеното
лице
11

Дата и
място на
предаване на
изделието

№ на
приемнопредавателен
прокол

Подпис

12

13

14

1

2
3

Дата и подпис на отговорник сервиз/упълномощен представител:“

§ 15. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1

Регистър за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения,
консумативи и резервни части за тях
Наименование на лицето, седалище, адрес, телефон
Обект............................................................................................................................................................
Месец: ................./20 ...... г.
№

НаимеВид,
нование
марка,
на медицин- модел
ското
изделие,
помощно
средство,
приспособление и
съоръжения,
консумативи
и резервни
части
2
3

1

Сериен
номер

Артикулен
номер

4

5

Дата Брой
на
производство/
доставка

6

7

Фирма
производител/
държава

Данни
за
лицето
с
увреждания
(трите
имена,
ЕГН
и
адрес)

Данни
за
упълномощеното
лице
(трите
имена,
ЕГН
и
адрес)

8

9

10

Дата и
Под№
Име
място на
пис на прие- на лекар/
получаване
мнолечебно
на медицинпредазаведеското
вателен
ние
изделие,
прокол
помощно
средство,
приспособление и съоръжение,
консумативи
и резервни
части
11

1
2
3
Дата и подпис на търговец/упълномощен представител:“

12

13

14
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§ 16. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ....................................................
..................................................................................
(правоимащо лице или упълномощено лице)
с ЕГН ............., л.к. № ..........., изд. на ............... ,
от ......................., адрес:
и телефон ................................................................
Декларирам, че съм информиран от ...................
..................................................................................
(трите имена на лицето, предало стоката)
относно начина на ползване и поддържане на
полученото от мен медицинско изделие, помощно
средство (приспособление, съоръжение)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
за условията за гаранция и сервиз, както и за
съответните мерки/норми за безопасност при
експлоатация и поддръжка.
Декларирам, че ми е предоставена възможност
за изпробване на медицински изделия, помощни
средства, приспособления, съоръжения и съм
направил самостоятелен избор.
............
(дата)
..................
(място на
деклариране)

ДЕКЛАРАТОР .................
(подпис)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 18. (1) Лицата, регистрирани до влизане
в сила на наредбата, са длъжни в срок до 31
март 2011 г. да приведат документите и обектите си за осъществяване на дейностите по
предоставяне на медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания в съответствие с критериите
и изискванията на тази наредба.
(2) При неизпълнение на задълженията по
ал. 1 лицата се заличават служебно от регистъра по чл. 2.
Министър: Т. Младенов
8874
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката
за образуване на техническите резерви от
застрахователите и от презастрахователите
и на здравноосигурителните резерви (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г. и бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 8а със следното съдържание:
„8а. (1) Към края на текущата година застрахователят извършва тест за достатъчност на
размера на резерва за предявени, неизплатени
претенции по застраховките по раздел ІІ от
приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(2) Недостиг на резерв за предявени, неизплатени претенции съществува, когато стойността на изплатените през текущата година
претенции по събития, предявени преди началото на текущата година, е по-висока от
частта от образувания по тези щети резерв за
предявени, неизплатени претенции към края
на предходната година.
(3) Резултатите от теста по ал. 1 и данните,
на база на които е извършено изчислението, се
представят в КФН заедно с годишните отчети
и справки.
(4) Когато съществува недостиг на образувания резерв за предявени, неизплатени
претенции към края на предходната година и
размерът на резерва е определен по метода по
чл. 8, ал. 1, размерът на резерва за претенции,
предявени преди края на предходната година,
които не са изплатени към края на текущата
година или края на всеки отчетен период от
следващата година, се коригира с коефициент
на достатъчност. Коефициентът на достатъчност
на резерва за предявени, неизплатени претенции
се определя съгласно приложение № 5, като се
намали с единица отношението между:
1. стойността на изплатените през текущата
година претенции по събития, предявени преди
края на предходната година, и
2. частта от образувания резерв за предявени,
неизплатени претенции към края на предходната година, съответстваща на изплатените
през текущата година претенции по събития,
предявени преди края на предходната година.
(5) При извършване на изчисленията по ал. 4:
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1. в стойността на изплатените претенции
се включват получените суми по регреси и
абандони;
2. в резерва за предявени, неизплатени претенции се включват взмеманията по регреси
и абандони;
3. делът на презастрахователя се включва в
стойността на изплатените претенции и резерва
за предявени, неизплатени претенции;
4. когато изплатените претенции и образуваният резерв за предявени, неизплатени
претенции са във валута, различна от лева, при
определяне на коефициента по ал. 4 и двете
стойности се преизчисляват с валутния курс
към момента на изплащане на претенцията;
5. при частично плащане на претенции в
числителя на коефициента претенциите участват
с размера на изплатената през текущата година
сума, като в знаменателя се включва частта от
образувания за плащания през текущата година
резерв за предявени, неизплатени претенции.
(6) По видовете застраховки с малък относителен дял в портфейла на дружеството или с
ниска честота на събитията и брой на изплатените през текущата година претенции под 10 %
от общия брой на изплатените за същия период
по всички видове застраховки претенции коефициентът по ал. 4 може да бъде определен на
база данни за последните три години съгласно
приложение № 5. Допълнителен резерв се образува, когато коефициентът на достатъчност на
резерва за предявени, неизплатени претенции,
определен като средноаритметична стойност
на коефициентите за последните 3 години, има
стойност, по-голяма от единица.
(7) Размерът на допълнителния резерв, образуван съгласно приложение № 5, се посочва
в баланса в раздел В „Технически резерви“, т. 9
„Други технически резерви“.“
§ 2. В чл. 9, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. използвания метод за изчисление
Размерът на резерва се определя по няколко
метода, един от които е верижно-стълбов метод.
Изчисленията на база данни за изплатените
претенции и на база данни за предявените
претенции се извършват отделно. Начинът на
определяне на използваните при прогнозиране
на очаквания размер на претенциите, които ще
се предявят със закъснение, коефициенти на
развитие се описва подробно и се мотивира.
Коефициентите на развитие при използване
на верижно-стълбов метод се определят по
данни на застрахователя, по пазарни данни и
по данни на застрахователя и пазарни данни,
участващи с различна тежест, определена в
зависимост от степента на достоверност на
данните на застрахователя.“
2. Точка 2 се изменя така:
„2. обосновката за избора на посочения метод
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Резултатите от всички използвани от застрахователя методи за определяне на размера на
резерва се описват подробно, анализират се и
се сравняват. Изборът на метод за образуване
на резерва се извършва отделно за претенции
във връзка с имуществени и неимуществени
вреди, като резултатите за размер на резерва
по избраните методи се сумират. При избора
на метод за образуване на резерва застрахователят извършва тест за адекватност на размера
му. Достатъчността на размера се доказва чрез
сравнение с пазарно определен бенчмарк или
стойност. Резултатът за размер на резерва за
възникнали, но непредявени претенции към
края на годината, определен по избрания от
застрахователя метод, не може да бъде понисък от пазарния дял на застрахователя в
общия за пазара очакван размер на непредявените претенции. Общият за пазара очакван
размер на непредявените претенции към края
на годината се определя със заповед на заместник-председателя на база пазарни данни
за период от най-малко 10 години. Пазарният
дял на застрахователя се определя на база броя
на застрахованите МПС, претеглен с относителния дял на размера на общия за пазара
очакван размер на непредявените претенции
за съответната година на събитие. Броят на застрахованите МПС за дадена година на събитие
се определя като средноаритметична стойност
на броя на МПС по действащи към началото,
средата и края на всеки месец договори. Броят
на застрахованите МПС след 2007 г. включително се определя от заместник-председателя
по данни, представени от застрахователите в
КФН на основание чл. 294 от Кодекса за застраховането. С оглед отчитане на спецификите
на портфейла, след представяне на мотивирана
обосновка в КФН, застрахователите могат да
коригират пазарния си дял в общия за пазара
очакван размер на непредявените претенции
със следните коефициенти:
а) коефициент, отчитащ средния размер на
изплатените претенции, определен като отношение между средния размер на изплатените
от застрахователя претенции и средния размер
на изплатените претенции общо за пазара;
б) коефициент, отчитащ средната честота на
събитията, по които са изплатени претенции,
определен като отношение между средната честота, определена по данни на застрахователя, и
средната честота, определена по пазарни данни.
Коефициентите по букви „а“ и „б“ се определят по отделни години на събитие, като
стойността им за всяка една година на събитие
не може да бъде по-ниска от 0.9 и по-висока
от 1.1. Крайната стойност на коефициентите
се определя, като стойността за всяка една
година на събитие се претегли с относителния
дял на общия за пазара очакван размер на непредявените претенции за съответната година
на събитие;
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в) коефициент, отчитащ дюрацията или
среднопретегленото време за изплащане на
претенциите, определен като отношение между
дюрацията на застрахователя и пазарната дюрация. Дюрацията се изчислява на база стойността
на изплатените претенции за период не по-къс
от 10 години, групирани по година на събитие и
година на предявяване на претенциите. Дюрацията се определя като отношение между сумата
от изплатените претенции, претеглени с броя
на годините на закъснение на изплащането им
и общия размер на изплатените претенции за
последните 10 години. Сумата от изплатените
претенции, претеглени с броя на годините на
закъснение на изплащането им, се определя като
сума от: изплатените претенции през годината
на настъпване на събитието; двойния размер
на изплатените претенции една година след
годината на настъпване на събитието; тройния
размер на изплатените претенции две години
след годината на настъпване на събитието;
четворния размер на изплатените претенции
три години след годината на настъпване на
събитието; петорния размер на изплатените
претенции четири години след годината на
настъпване на събитието; шест пъти размера
на изплатените претенции пет години след годината на настъпване на събитието; седем пъти
размера на изплатените претенции шест години
след годината на настъпване на събитието;
осем пъти размера на изплатените претенции
седем години след годината на настъпване на
събитието; девет пъти размера на изплатените
претенции осем години след годината на настъпване на събитието и десет пъти размера
на изплатените претенции девет години след
годината на настъпване на събитието.
Коефициентите се определят отделно за
претенции във връзка с имуществени и неимуществени вреди. Крайната стойност на всеки
един от коефициентите не може да бъде по-ниска от 0.9 и по-висока от 1.1, а кумулативното
влияние на всички използвани коефициенти или
тяхното произведение не може да бъде по-малко
от 0.8. Стойността на коефициентите по букви
„а“, „б“ и „в“ се определя от зам.-председателя
по данни, представени от застрахователите в
КФН. За образуване на резерва текущо през
годината се прилага одобреният към края на
предходната година метод, освен в случаите,
когато този метод дава големи отклонения
в стойността на резерва. В тези случаи след
одобрение на зам.-председателя застрахователят
може да промени метода или да не преизчислява
размера на резерва към края на съответното
тримесечие. Образуваният към края на всяко
тримесечие размер на резерва не може да бъде
по-нисък от размера към края на предходната
година освен при значително намаляване на
пазарния дял на застрахователя в броя на застрахованите МПС.“
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3. Точка 3 се изменя така:
„3. статистическата информация, въз основа
на която са направени изчисленията
Застрахователят е необходимо да е изградил
вътрешни процеси и процедури, чрез които
да подсигури подходящи, пълни и достоверни
данни, използвани при изчисление на резервите
съгласно приложение № 6.
Корекция на данните, на база на които се
определя резервът, се допуска единствено по
отношение размера на големи щети, чиято стойност при по-малък на брой предявени (платени)
щети води до съществени отклонения в размера
на резерва. В този случай се извършва изглаждане на данните, като размерът на големите
щети над определена стойност се разхвърли
в различните периоди от съответната година
(тримесечие), през която е възникнала щетата, при което общият размер на предявените/
изплатените претенции за съответната година
(тримесечие) на събитие остане непроменен.
Ако данните на застрахователя не отговорят
на горните изисквания и не са с необходимото
качество, за да могат да се приложат подходящи
актюерски методи и техники, при определяне
на стойността на резерва за възникнали, но
непредявени претенции, застрахователят следва
да използва пазарни данни и подходи за оценка,
базирани на пазарни данни. За определяне размера на резерва всеки застраховател е необходимо да разполага с данни, включващи следния
минимален формат: дата на събитие; дата на
предявяване на претенцията; дата на издаване
на полицата; номер на полицата; номер на щетата; вид на претенцията (претърпени вреди);
предявена сума; промени в размера на резерва
за предявени, неизплатени претенции и дата на
извършване на промяната; размер (размери)
на изплатената щета; дата (дати) на плащане/
отказ. Застрахователите представят в КФН в
електронен вид заверени с електронен подпис
данни за броя и стойността на предявените и
изплатени претенции към края на всяко едно
тримесечие до 10-о число на следващия месец
във формата на таблица съгласно приложение
№ 5. КФН публикува на интернет страницата
си агрегираните пазарни данни за броя и стойността на предявените и изплатени претенции
към края на съответното тримесечие.“
§ 3. В чл. 11 се създава ал. 9 със следното
съдържание:
„(9) Общият размер на заложените в застрахователно-техническия план по застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите
административни и аквизиционни разходи не
може да надвишава 20 % от стойността на
застрахователната премия, намалена с всички
законово определени такси, данъци и отчисления.“
§ 4. Създава се член 11а със следното съдържание:
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„11а. (1) По застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към края на всяко
едно тримесечие се образува допълнителен резерв, в случай че размерът на пренос-премийния
резерв за всяко застраховано МПС към края
на съответния отчетен период е по-нисък от
минимално необходимата сума за покритие на
риска за едно застраховано МПС и очакваните
разходи след края на отчетния период.
(2) Резервът по ал. 1 се образува за всички
застраховани МПС по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори,
сключени преди края на отчетния период, по
които е платена цялата дължима премия или
първата вноска от нея при разсрочено плащане
на премията, и които покриват риска след края
на отчетния период, включително и когато
началото на покритие на риска започва след
края на отчетния период.
(3) Размерът на резерва се определя съгласно
приложение № 8 поотделно за всяко застраховано МПС по ал. 2 като разлика между:
1. сбора от минимално необходимата сума
за покритие на риска за съответния вид МПС,
умножена с коефициента на разсрочване, определен съгласно чл.11, ал. 5, и очакваните
разходи след края на отчетния период, и
2. образувания пренос-премиен резерв по
реда на чл. 11.
(4) Минимално необходимата сума за покритие на риска за едно застраховано МПС за
договори, сключени през дадено тримесечие,
се определя като:
1. сума от средната за пазара рискова премия за едно застраховано МПС за предходната
година с тежест 25 % и средната за пазара
рискова премия за едно застраховано МПС за
годината, предшестваща предходната година
с тежест 75 % – за договори, сключени през
първото тримесечие;
2. сума от средната за пазара рискова премия за едно застраховано МПС за предходната
година с тежест 50 % и средната за пазара
рискова премия за едно застраховано МПС за
годината, предшестваща предходната година
с тежест 50 % – за договори, сключени през
второто тримесечие;
3. сума от средната за пазара рискова премия за едно застраховано МПС за предходната година с тежест 75% и средната за пазара
рискова премия за едно застраховано МПС за
годината, предшестваща предходната година
с тежест 25% – за договори, сключени през
третото тримесечие;
4. средната за пазара рискова премия за
едно застраховано МПС за предходната година – за договори, сключени през четвъртото
тримесечие.
(5) Средната за пазара рискова премия за
едно застраховано МПС и средната рискова
премия по видове МПС за дадена година се
определя със заповед на заместник-председателя. Средната за пазара рискова премия за
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едно застраховано МПС се определя на база
агрегирани за целия пазар данни за изплатените
претенции във връзка с имуществени и неимуществени вреди като произведение на средния
размер на възникналите претенции и честотата
на събитията за съответната година. Средният
размер на възникналите претенции се определя,
като общият размер на възникналите претенции
по години на събитие се раздели на броя на
възникналите претенции за съответната година
на събитие. Възникналите претенции включват
както стойността на изплатените претенции,
така и очаквания размер на претенциите, които
ще се изплащат след момента на оценка по
събития от съответната година, определени по
верижно-стълбов метод на база акумулираната
стойност на изплатените претенции. Честотата
на събитията се определя като отношение на
броя на възникналите по години на събитие
претенции, разделени на броя на застрахованите
през съответната година МПС.
(6) Очакваните разходи след края на отчетния
период се определят на база извършените през
предходния едногодишен период административни разходи по вида застраховка съгласно
приложение № 8. Когато при образуване на
пренос-премийния резерв се прилага чл. 11,
ал. 3, в стойността на разходите се включва и
размерът на заложените в техническия план
аквизиционни разходи, такси и отчисления.
(7) Размерът на резерва се посочва в баланса
в раздел В „Технически резерви“, т. 9 „Други
технически резерви“.“
§ 5. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 2
думите „признатите през текущия период разходи, калкулирани в премията“ се заменят с
„извършените през текущата година разходи“,
а думите „признатите през текущата година
административни разходи“ се заменят с „извършените през текущата година административни
разходи“.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 12, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Думите „пренос-премийният резерв в края
на текущата година“ се заменят с „пренос-премийният резерв в края на съответния отчетен
период, към която дата се определя размерът
на резерва за неизтекли рискове“.
2. Думите „отчетените през текущия период
разходи, калкулирани в премията“ се заменят с
„извършените през текущата година разходи“.
§ 7. Създава се приложение № 5 към чл. 8а,
ал. 4 със следното съдържание:
„Приложение № 5
към чл.8а, ал. 4
Определяне размера на допълнителния резерв
за предявени, неизплатени претенции по чл. 8а
Размерът на допълнителния резерв за предявени, неизплатени претенции се определя по
следната формула:
ДРПНПn = РПНП х (К – 1),
където:
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ДРПНПn е допълнителният резерв за предявени,
неизплатени претенции към края на съответния
отчетен период;
n – съответният отчетен период, който може
да бъде:
– краят на текущата година, към който момент
се извършва тест за достатъчност на образувания
преди 12 месеца резерв за предявени, неизплатени
претенции, или
– краят на първо, второ или трето тримесечие
на следващата година, към която дата се образува
допълнителен резерв за неизплатените до този
момент претенции, предявени преди датата, към
която е установен недостиг на образувания резерв;
РПНП – размерът на резерва за неизплатени
към края на съответния отчетен период претенции,
предявени преди момента, към който е установен
недостиг на резерва;
К – коефициентът на достатъчност на резерва
за предявени, неизплатени претенции.
Коефициентът е със стойност, по-голяма от
единица.
Коефициентът на достатъчност на резерва за
предявени, неизплатени претенции се определя
по следната формула:
К = ИП/РНП,
където:
ИП са изплатените през текущата година
претенции по събития, предявени преди края на
предходната година, и
РНП – частта от образувания резерв за предявени, неизплатени претенции към края на предходната година, съответстваща на изплатените през
текущата година претенции по събития, предявени
преди края на предходната година.
При наличие на условията по чл. 8а, ал. 6 по
видовете застраховки с малък относителен дял в
портфейла на дружеството или с ниска честота на
събитията и брой на изплатените през текущата
година претенции под 10 % от общия брой на
изплатените по всички видове застраховки претенции коефициентът на достатъчност на резерва
за предявени, неизплатени претенции се определя
на база данни за последните три години по следната формула:
К = ( ИПn / РНПn + ИПn-1 / РНПn-1 + ИПn-2 /
РНПn-2 ) / 3,
където:
ИПn са изплатените през текущата «n» година
претенции по събития, предявени преди началото
на текущата година;
РНПn – частта от образувания резерв за предявени, неизплатени претенции към началото на
текущата «n» година, съответстваща на изплатените през текущата година претенции по събития,
предявени преди началото на текущата година;
ИП n-1 – изплатените през предходната «n-1»
и текущата «n» година претенции по събития,
предявени преди началото на предходната година;
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РНПn-1 – частта от образувания резерв за предявени, неизплатени претенции към началото на
предходната «n-1» година, съответстваща на изплатените през предходната «n-1» и текущата «n»
година претенции по събития, предявени преди
началото на предходната година;
ИПn-2 – изплатените през последните три години: «n-2» (годината, предшестваща предходната
година); предходната «n-1» и текущата «n» година,
претенции по събития, предявени преди началото на
годината «n-2», предшестваща предходната година;
РНПn-2 – частта от образувания резерв за предявени, неизплатени претенции към началото на
годината «n-2», предшестваща предходната година,
съответстваща на изплатените през последните
три години претенции по събития, предявени
преди началото на годината «n-2», предшестваща
предходната година.“

§ 8. Създава се приложение № 6 към чл. 9,
ал. 5 със следното съдържание:
„Приложение № 6
към чл. 9, ал. 5
Мотивираното искане за одобрение на метода за образуване на резерва за възникнали,
но непредявени претенции съдържа:
1. По отношение на т. 1:

Да се представи подробно описание на приложените при определяне размера на резерва
методи. По отношение на начина на определяне
на използваните при прогнозиране на очаквания
размер на претенциите, които ще се предявят
със закъснение, коефициенти на развитие да се
разгледа:
а) стойността на коефициентите на развитие за
всяка година на събитие или отношението между
претенциите, които се предявяват през дадена
година на развитие, и предходната година;
б) наличието на тенденция на увеличение, намаление или промяна в стойността на коефициентите.
При проявяване на такава тенденция тя трябва
да бъде отразена при определяне на използвания
за прогнозиране на непредявените претенции
коефициент. С оглед на това коефициентите на
развитие могат да бъдат определени като среднопретеглени или средноаритметични величини на
база само на последните няколко периода, през
които стойностите им са близки. Определяне на
стойността на коефициентите може да се извърши
и като се дава различна тежест на коефициентите
за минали периоди, като колкото е по-близък периодът до момента на оценка на резерва, толкова
тежестта е по-висока. Избраният подход може да
се приложи при определяне на всички коефициенти на развитие или само на тези, при които се
наблюдава определена тенденция;
в) наличието на големи колебания в стойностите на коефициентите на развитие.
В случай че е извършено изглаждане на
стойността на коефициентите на развитие, то е
необходимо подробно да се опишат използваните
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за това методи, като се сравни стойността на коефициентите и стойността на получените резултати
за размера на резерва, преди и след изглаждането;
г) начинът на определяне на стойността на
използвания при верижно-стълбовия метод краен
коефициент на развитие (т.нар. tail factor), отразяващ очакваната стойност на претенциите след
последна година на развитие;
д) наличието на достатъчно достоверни и
представителни данни за отделните хомогенни
групи рискове и необходимостта от използване
на пазарни данни при определяне стойността на
коефициентите на развитие с оглед стабилизиране
на техните стойности. Изчисленията на резерва
могат да се извършат при използване на коефициенти на развитие, получени по пазарни данни,
или по данни на застрахователя и пазарни данни,
участващи с различна тежест, определена в зависимост от степента на достоверност на данните
на застрахователя. Степента на достоверност на
данните на застрахователя се определя от застрахователя в зависимост от качеството на данните му,
обема на портфейла и наличието на исторически
опит. Използваната от застрахователя тежест на
собствените и пазарните данни следва да бъде
обоснована.
2. По отношение на т. 2:
Да се опишат подробно, анализират и сравнят
резултатите от всички използвани от застрахователя методи за определяне на размера на резерва,
като задължително се представят резултатите при
използване на:
а) верижно-стълбов метод, приложен на база
акумулираната стойност на предявените претенции;
б) верижно-стълбов метод, приложен на база
акумулираната стойност на изплатените претенции,
при коефициенти на развитие определени:
по данни на застрахователя; по пазарни данни
и по данни на застрахователя и пазарни данни,
участващи с различна тежест, определена в зависимост от степента на достоверност на данните
на застрахователя.
3. По отношение на т. 3:
3.1. Застрахователят е необходимо да е изградил вътрешни процеси и процедури, чрез които
да подсигури подходящи, пълни и достоверни
данни, използвани при изчисление на резервите.
Това означава, че данните трябва:
а) да са достатъчно подробни, за да позволяват да се идентифицира спецификата на всички
рискове и тяхното поведение и влияние;
б) да обхващат достатъчно продължителен
период от време, така че да бъде възможно използването на подходящи актюерски техники, отразяващи тенденциите на развитие; в същото време
информацията да е консистентна за времевите
периоди, като данните да не са противоречиви и
променливи; всички значими отклонения трябва
да бъдат определени и анализирани;
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в) да са подходящи, реалистични и представителни по отношение на хомогенните рискови
групи (с близко развитие на честотата и средния
размер на претенциите, като например: непредявени
претенции във връзка с имуществени; непредявени
претенции във връзка с неимуществени вреди;
пропуснати ползи и загуба на доход; възобновени
претенции и др.), да позволяват да се проследят
тенденциите на развитие и спецификите на поведението и влиянието на отделните рискове, които
се отразяват върху стойността на резерва; да дават
възможност да се изберат подходящи допускания
и методика за оценка;
г) да липсват материални грешки и пропуски,
информацията да е навременна, надеждна, достоверна и сигурна.
3.2. По отношение на представените от застрахователите в КФН данни за броя и стойността на
предявените и изплатени претенции към края на
всяко едно тримесечие:
3.2.1. с оглед осигуряване съпоставимост на
данните е необходимо:
а) данните, отнасящи се за броя и размера на
предявените и изплатени претенции да се посочват
в акумулиран вид, т.е. стойността за всеки следващ
период да включва предходните;
б) стойностите до 2006 г. включително да
включват и данни по застраховка „Зелена карта“;
в) данните да включват и гранична застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
г) в стойността на изплатените претенции да
не се включват разходите за ликвидация на щети;
д) в стойността на изплатените претенции да
не се включват приходите от регреси;
е) да не се извършва корекция на размера на
големите щети;
ж) стойността на предявените претенции да се
определи, както следва:
– за предявени и изплатени претенции – размерът на изплатената сума;
– за предявени, но неизплатени претенции – размерът, с който стойността на претенцията
е включена в резерва за предстоящи плащания
към края на отчетния период;
з) данните за броя на предявените (изплатените) претенции е необходимо да съответстват
на данните за тяхната стойност, като например:
– отказите не следва да се включват в броя
на предявените претенции;
– при изплащане на претенциите на части е
необходимо в данните за броя на претенциите за
всеки един период да се отрази частта, пропорционална на изплатената сума;
и) при възобновени претенции за година на
предявяване на претенцията да се приеме датата
на повторното предявяване на претенцията;
3.2.2. данните се представят във формата на
таблица със следното съдържание:
– по отношение на годишните данни:
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Брутен размер (брой) на предявените (изплатените) претенции във връзка с имуществени (неимуществени) вреди
Година на
година на предявяване (изплащане) на претенцията
събитие
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n-10
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

– по отношение на представените тримесечни данни:
Тримесечие
на съби- 0
тието
n-35
n-34
n-33
n-32
n-31
n-30
n-29
n-28
n-27
n-26
n-25
n-24
n-23
n-22
n-21
n-20
n-19
n-18
n-17
n-16
n-15
n-14
n-13
n-12
n-11
n-10
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

Тримесечие на плащането (предявяването) на претенциите
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 34

35
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4. По отношение на т. 4:
В искането си за одобрение на метод отговорният актюер е необходимо да представи
и обоснове всички извършени корекции на
данните, използвани допускания и преценки,
включително:
а) да даде оценка на адекватността на
получения резултат за размер на резерва по
различните използвани методи и да обоснове
достатъчността на резерва по избрания метод;
б) да опише начина на определяне на коефициентите на развитие, като анализира измененията в техния размер по години на събитие
и разгледа техните стойности, определени чрез
различни подходи;
в) да анализира до каква степен данните,
на база на които се изчислява резервът, съответстват на горните условия, като оценката
на качеството на данните се извърши за всяка
отделна хомогенна група рискове; да се извърши
преглед на: консистентността на данните; тенденциите в промяната на факторите на развитие;
акумулирания размер на броя и стойността на
предявените и изплатени претенции по години
на събитие; промените в честотата на щетите
и средната стойност на една щета;
г) да разгледа случаите, при които е необходимо да се използват пазарни данни с оглед
да се допълни недостигът или да се подобри
качеството на собствените данни;
д) да обоснове направените експертни
допускания, приетия за използване модел на
развитието на претенциите, както и възможните неблагоприятни отклонения от очакваното
развитие на риска.“
§ 9. Създава се приложение № 7 към чл. 11а
със следното съдържание:
„Приложение № 7
към чл. 11а, ал. 3
Определяне размера на допълнителния резерв по чл. 11а, ал. 3

Размерът на допълнителния резерв по чл. 11а
се определя по следната формула:
n
ДР = ∑ [(МНСПР + ОР) х КР – ОППР],
i=1
където:
ДР е допълнителният резерв по чл. 11а;
МНСПР – минимално необходимата сума за
покритие на риска;
КР – коефициентът на разсрочване, определен
съгласно чл. 11, ал. 5;
n – всички застраховани МПС по влезли в
сила застрахователни или презастрахователни договори, сключени преди края на отчетния период,
по които е платена цялата дължима премия или
първата вноска от нея при разсрочено плащане
на премията, и които покриват риска след края
на отчетния период, включително и когато началото на покритие на риска започва след края на
отчетния период;
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ОППР – образуваният за съответното застраховано МПС пренос-премиен резерв по реда на
чл. 11;
ОР – очакваните разходи след края на отчетния
период, определени по формулата:
ОР = (ИАР х К)/БЗО,
където:
ИАР са извършените през предходния едногодишен период административни разходи;
К – коефициентът, отчитащ относителния дял
на административните разходи по застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите в
общия размер на извършените административни
разходи по всички видове застраховки.
К = СПГО/ОСП
СПГО са брутните спечелени премии по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през предходния едногодишен период,
определени, като към начисления премиен приход
се прибави размерът на пренос-премийния резерв
в началото на периода и се приспадне преноспремийният резерв в края на периода;
ОСП – общият размер на спечелените премии
по всички видове застраховки през предходния
едногодишен период.
Когато застрахователят използва друг начин
за разпределение на административните разходи
по видове застраховки, той може да определи
стойността на коефициента, отчитащ относителния
дял на административните разходи по застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите в
общия размер на извършените административни
разходи на база на друг подход, след представяне
на мотивирана обосновка за това в КФН.
БЗО – броят застраховани обекти, приравнени
към годишна база, определени по формулата:
n
БЗО = ∑ БД/365,
i=1
където:
БД е броят дни на действие през предходния
едногодишен период на застрахователния договор
за дадено МПС;
n – броят на застрахованите МПС по действащи
през предходния едногодишен период договори.
Когато при образуване на пренос-премийния
резерв се прилага чл. 11, ал. 3, в стойността на
разходите се включва и размерът на заложените в
техническия план аквизиционни разходи, такси и
отчисления, като очакваните разходи се определят
по следната формула:
ОР = (ИАР х К)/БЗО + НПП х ОДАР,
където:
НПП е начисленият по договора премиен
приход;
ОДАР – относителният дял на аквизиционните
разходи съгласно застрахователно-техническия план.
В зависимост от тримесечието, през което е
сключен договорът, минимално необходимата сума
за покритие на риска се определя:
1. за договори, сключени през периода от 01.01.
до 31.03. на текущата „n“ година:
МНСПР = СРП n-1 x 0,25 + СРП n-2 x 0,75;
2. за договори, сключени през периода от 01.04.
до 30.06. на текущата „n“ година:
МНСПР = СРП n-1 x 0,50 + СРП n-2 x 0,50;
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3. за договори, сключени през периода от 01.07.
до 30.09. на текущата „n“ година:
МНСПР = СРП n-1 x 0,75 + СРП n-2 x 0,25;
4. за договори, сключени през периода от 01.10.
до 31.12. на текущата „n“ година:
МНСПР = СРПn-1,
където:
СРПn-1 е средната за пазара рискова премия за
едно застраховано МПС за предходната година;
СРПn-2 – средната за пазара рискова премия за
едно застраховано МПС за годината, предшестваща
предходната година.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Член 11а се прилага за договори,
сключени след 15 ноември 2010 г.
§ 11. В Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките,
докладите и приложенията на застрахователите,
презастрахователите и на здравноосигурителните
дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 55
от 2007 г.; бр. 51 от 2008 г. и бр. 49 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 37, т. 7 думите „и начислени вземания“ се заличават.
2. В приложение № 2.2 към чл. 6, ал. 1, т. 2:
а) в справка № ГБ.1.2: „ТЕХНИЧЕСКИ
РЕЗЕРВИ КЪМ 31.12 ... ГОДИНА“ в колона
със заглавие „ДРУГИ РЕЗЕРВИ, ОДОБРЕНИ
ОТ КФН“, преди подколона със заглавие „В
т.ч. резерв за ... “ се създават две подколони
със заглавия: „в т.ч. резерв съгласно чл. 8а“ и
„в т.ч. резерв съгласно чл. 11а“;
б) в справка № ГБ.4: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 31.12..........ГОДИНА – ИМЕ НА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛ“ в
колона със заглавие „ДЯЛ НА ПРЕЗАСТРАХО-
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ВАТЕЛЯ В ДРУГИ РЕЗЕРВИ“, преди подколона
със заглавие „в т.ч. ПО РЕТРОЦЕСИИ“ се
създават три подколони със заглавия: „в т.ч. в
резерва за бонуси и отстъпки“; „в т.ч. резерв
съгласно чл.8а“ и „в т.ч. резерв съгласно чл.11а“.
3. В приложение № 3.2 към чл. 7, ал. 1,
т. 2 (б):
а) в справка № ТБ.1: „ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ................ ТРИМЕСЕЧИЕ НА ................. ГОДИНА“ в колона
със заглавие „ДРУГИ РЕЗЕРВИ, ОДОБРЕНИ
ОТ КФН“ преди подколона със заглавие „В т.ч.
резерв за ... “ се създават две подколони със
заглавия: „в т.ч. резерв съгласно чл. 8а“ и „в
т.ч. резерв съгласно чл. 11а“;
б) в справка № ТБ.4: „ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.
ДО КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА .........
ГОДИНА – ИМЕ НА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛ“
в колона със заглавие „ДЯЛ НА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ДРУГИ РЕЗЕРВИ“, преди подколона със заглавие „ЗАДЪРЖАНИ ДЕПОЗИТИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ РЕЗЕРВИ“ се създават
три подколони със заглавия: „в т.ч. в резерва
за бонуси и отстъпки“, „в т.ч. резерв съгласно
чл. 8а“ и „в т.ч. резерв съгласно чл. 11а“.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 13. Наредбата се издава на основание § 12,
ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 5 от Кодекса за
застраховането и чл. 90в, ал. 4 от Закона за
здравното осигуряване и е приета с Решение
№ 122-Н от 03.11.2010 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1464
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 1 и ал. 2, т. 7 ТЗ във
връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба
№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците и постъпила молба,
вх. № 94-П-142 от 29.10.2010 г. от Полина Димит
рова Кавръкова да бъде извършена промяна на
служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (изменена и допълнена със Заповед № ЛС-04-642
от 2010 г.) в частта є относно адреса на синдика
Полина Димитрова Кавръкова, като вместо „Вар
на, бул. Мария-Луиза 11, ет. 6“ се чете „Варна,
бул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 2“.
8876

Министър: М. Попова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1805
от 25 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ и предвид това, че
курортен комплекс „Слънчев бряг“ е селищно
образувание с национално значение с Решение
№ 45 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на
Република България, писмо на Община Несебър
с изх. № 04-00-7722 от 17.12.2009 г. (вх. № АУ 1045 от 10.06.2010 г.) във връзка с молба от Атанас
Щерев Димов, писмо за допускане изработването
на проект за изменение на плана за регулация и
застрояване с изх. № АУ 10-45 от 12.09.2008 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, писмо на Община Несебър, отдел
„Екология“, изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г., Акт
за резултатите от обявяването по реда на чл. 128
ЗУТ от 02.10.2008 г., издаден от Община Несебър,
Решение № 554 от Протокол № 15 от 05.03.2009 г.
за съгласуване от Общинския съвет – гр. Несебър,
т. 1.3 от решения № УТП-01-02-08 от 08.10.2010 г.
към протокол № УТП-01-02-08 от 08.10.2010 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ,
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 47, том ХІІІ, рег. № 8252, дело № 2362 от
06.06.2008 г., нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 58, том ХІІІ, рег. № 8263,
дело № 2373 от 06.06.2008 г., нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 59, том
ХІІІ, рег. № 8264, дело № 2374 от 06.06.2008 г.,
и скици, издадени от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, одобрявам
изменение на подробния устройствен план за

регулация и застрояване на курортен комплекс
„Слънчев бряг-Запад“ за сливане на урегулирани
поземлени имоти V509, VІ509 и VІІ509 в кв. 2302
и образуване на нов урегулиран поземлен имот
V509 с площ 1200 кв.м в кв. 2302, попадащ в
охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, със следните
устройствени показатели за средноетажно свободно жилищно застрояване в курортна зона
(Ок): плътност на застрояване – до 30 %, кота
корниз – до 15 м (до 5 етажа), Кинт – до 1,50,
минимално озеленяване – 50 %, и с паркиране
в имота, съгласно приетата графична част на
документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
8875

Министър: Р. Плевнелиев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 934
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, приет 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 АПК и протокол от изпитване № 18978 от 24.08.2010 г., издаден от ИЦ
„Глобал тест“, София, установяващи, че запалки
„TOP LIGHTE“ – пластмасови, без обезопасяващ
механизъм, с бутон за генериране на пламък, с
дюза за презареждане, модел LP-0501, баркод 3
800220 560011, с изображение на мотоциклети и
др., страна на произход – Китай, не съответстват
на изискванията за безопасност по стандарт БДС
EN 9994:06/А1:2009 и по-конкретно на следните
показатели – устойчивост на свободно падане,
височина на пламъка, загасване на пламъка,
устойчивост на разпръскване и светлинен тест, и
съществува риск от изгаряния и пожар нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на запалки
„TOP LIGHTE“ – пластмасови, без обезопасяващ
механизъм, с бутон за генериране на пламък, с
дюза за презареждане, модел LP-0501, баркод 3
800220 560011, с изображение на мотоциклети
и др., страна на произход – Китай, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
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2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
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 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. 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.
8959

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 935
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, приет 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 АПК и сертификат за стоков
контрол № 05/0127 от 16.08.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, и протоколи от изпитване
№ 07-4331 от 31.07.2010 г. и 07-4332 от 31.07.2010 г.
на ИЦ „Алми тест“, София, установяващи, че
детски пръстени, опаковани в картонени кутии,
с надпис FASHION RINGS, всяка с по 36 гнезда
за пръстените, изработени от гумен материал
със залепени фигурки с форма на човече, ягода,
гъбка, черешка, джапанка, цвете, пеперуда, жаба
и др., страна на произход Китай, не съответстват
на изискванията за безопасност – стоките не
отговарят на изискванията на 2005/84 ЕС по
отношение допустимо съдържание на фталати и
представляват риск за потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски пръстени, опаковани в картонени кутии, с
надпис FASHION RINGS, всяка с по 36 гнезда за
пръстените, изработени от гумен материал със
залепени фигурки с форма на човече, ягода, гъбка,
черешка, джапанка, цвете, пеперуда, жаба и др.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

страна на произход Китай, като стоки, представ
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
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 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. 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.
8866

Председател: Д. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 681-ГФ
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането, на 8,50 лв. за
всяко отделно моторно превозно средство, за
отговорността във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд може
да се записва на отделен ред в застрахователната
полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането,
на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
а) до 31.I.2011 г. за застраховките, сключени
от 01.Х.2010 г. до 31.ХII.2010 г. (вкл.);
б) до 30.IV.2011 г. за застраховките, сключени
от 01.I.2011 г. до 31.III.2011г. (вкл.);
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в) до 31.VII.2011 г. за застраховките, сключени
от 01.IV.2011 г. до 30.VI.2011 г. (вкл.);
г) до 31.Х.2011 г. за застраховките, сключени
от 01.VII.2011 г. до 30.IХ.2011 г. (вкл.);
д) до 31.I.2012 г. за застраховките, сключени
от 01.Х.2011 г. до 31.ХII.2011 г. (вкл.).
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
8941

Председател: Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Горско ново село,
община Златарица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.ІV.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8737

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Разсоха и селата
Дуровци и Горна Хаджийска, община Златарица,
област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.04.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
8738

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 465
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 5; § 6, ал. 7 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-58 от
15.06.2010 г., т. 7, Столичният общински съвет реши:
Приема проект за парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп от пътя за с. Равно
поле, м. Долни Лозен, през ПИ № 110182, 110196,
110201, 110199, 110194, 110191, 110190, 110173, 18, 27,
2060191, 2060192, 2060190, 15, 32, 470, 98 до складова
база, масив 127 в землището на с. Равно поле, по
червените линии, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
8877

Председател: Анд. Иванов

РЕШЕНИЕ № 509
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-72/20.07.2010 г.
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на плана за
улична регулация на улици: от о.к. 37б до о.к.
2б – между м. Люлин – 3 м.р. и м. Люлин-център;
от о.к. 2б до о.к. 463б-132а – между м. Люлин – 2
м.р. и м. Люлин – 8 м.р.; от о.к. 463б-132а до о.к.
136а и от о.к. 136а до о.к. 185а – м. Бул. Сливница; от о.к. 185а до о.к. 222а и от о.к. 222а до о.к.
347а – между м. Бул. Сливница и кв. Модерно
предградие – част; от о.к. 347а до о.к. 268а и от
о.к. 268а през о.т. 8а до о.к. 85 – м. НПЗ „Орион
и съседни жилищни територии“ и НПЗ „Орион
и съседни жилищни територии – север“; от о.к.
85 до о.к. 37а, от о.к. 37а през о.к. 54в, 54г, 54д,
54е, 54ж, 54н, 54и до о.к. 54а, от о.к. 37а през о.к.
38б, 38а, 40а, 41а, 43а, 44а до о.к. 40в – м. НПЗ
„Захарна фабрика“; от о.к. 40в до о.к. 80 – между
м. Фондови жилища и м. Вълчо Иванов – север,
от о.к. 80 до о.к. 90в – м. Фондови жилища, по
зелените и кафявите линии, цифри, букви и текст
заедно със схемите на мрежите и съоръженията
на инженерната инфраструктура и напречните
профили на улиците, съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за регулация на м. Бул.
Сливница за: кв. 82б – УПИ ІІІ – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв. 83 – УПИ
І – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“,
кв. 80 – УПИ ІІІ – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“, кв. 84 – УПИ І – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв. 48 – УПИ
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„За озеленяване и инженерна инфраструктура“,
кв. 53а – УПИ І – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“, кв. 44 – УПИ І – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, и ІІ – „За
озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв.
47а – УПИ – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв. 35 – УПИ ХІІ – „За озеленяване и
инженерна инфраструктура“, ХІІІ – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, и XIV – „За
озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв.
27 – УПИ І – „За училище“, кв. 26 – УПИ І-805а и
ІІ – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, кв. 8 – УПИ ІV – 511, 542, кв. 7 – УПИ І-492,
493, 496 и ІІ-480, 494, 495, 498; изменение на плана
за регулация на кв. „Модерно предградие-част“
за: кв. 71 – УПИ VІ – „За църква, озеленяване
и трафопост“, VІІ – 1711 и ХІІІ – 1588а, 1588б,
405а; изменение на плана за регулация на м.
НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“
за: кв. 11 – УПИ VІІІ – „За офиси, складове
и производство“, ХVІІІ-288, 880 – „За офиси,
складове и производство“, VІІ – „За ТПК „Финна промишленост“, кв. 4 – УПИ ІІ – „Мебелно
производство“, VІІІ-835, VІІІа – „За озеленяване“, V – „За търговия и озеленяване“, и ІV – „За
фирма „Чистота“ , кв. 5 – УПИ І – „За НПК по
обработка на металите“, ІІ – 815, ІІІ – „За малко
предприятие“, и IV – „За малко предприятие“;
изменение на плана за регулация на м. НПЗ
„Захарна фабрика“ за: кв. 4 – УПИ І – „За МВР
складова база“, кв. 5 – УПИ І – „За МВР – складова база“, кв. 5а (нов) – УПИ „За трамвайно колело
и озеленяване“, кв. 14 – УПИ І – „За жил. стр., пг
и коо“, кв. 15 – УПИ VІІ – „За ОФ „Инжстрой“,
кв. 16а – УПИ VІІІ – „За администр.“, ХVІ – „За
произв., складове и офиси“, ХІІІ-220 – „За произв.,
складове и офиси“, ІІІ-220 – „За произв., складове и офиси“, Х-220 – „За произв., складове и
офиси“, и VІ – „За инженерингова дейност“, кв.
17а – УПИ І – „За озеленяване“, и ІІ – 181 – „За
офиси“; изменение на плана за регулация на м.
Фондови жилища за кв. 824 УПИ І – за търговия, кв. 823 – УПИ І – „За търговия“ и т. п., кв.
823а – УПИ І – „За търговия“, и ІІ – „За ЖС“,
кв. 816 – УПИ І – „За ЖС търговия“, и т. п.,
кв. 816а – УПИ І – „За ЖС, търговия и т. п., и
ІІ – „За озеленяване“; изменение на плана за
регулация на м. „Вълчо Иванов – север“, за кв.
859а – УПИ І – „За търговия на едро, гаражи,
бензиностанция и офиси“, кв. 879 – УПИ І – „За
ЖС“, кв. 859 – УПИ І – „За ЖС“, кв. 847 – УПИ
І – „За ЖС и магазини“, кв. 841 – УПИ І – „За
ЖС“, магазини и младежки клуб, по зелените и
кафявите линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
3. С оглед защита на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на
транспортното обслужване на населението, и
поради обстоятелството, че забавянето би довело до значителни вреди за Столична община на
основание чл. 60 АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез райони „Люлин“, „Връбница“,
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„Сердика“ и „Илинден“ пред Административния
съд – София-град, в 14 -дневен срок от уведомяването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по транспорт,
транспортна инфраструктура и безопасност на
движението на Столичния общински съвет.
8682

Председател: Анд. Иванов

РЕШЕНИЕ № 538
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 и
2 ЗУТ, т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-76/27.07.2010 г.,
т. 21, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на плана за
регулация на УПИ IX – за жс за създаване на
УПИ IX-жс и XI-436; изменение на плана за
улична регулация на улица от о.к. 237 до о.к.
233 за премахване на задънена улица от о.к. 236
до о.к. 235 и създаване на задънена улица от
о.к. 233а до о.к. 233б и свързаното с това изменение на регулацията на УПИ VII-433, VIII-434
и Х-435, кв. 29, м. Карпузица, по зелените и
кафявите линии, цифри, букви и щрих съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване за новосъздаден УПИ XI-436 и УПИ VII-433, VIII-434
и Х-435, кв. 29, м. Карпузица, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
8878

Председател: Анд. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1308
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Гео Милев, до
бл. 58, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.12.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8655

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1309
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 516 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Свобода, пред бл. 5А, между бл. 31 и бл. 32, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда„, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8656

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1325
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие, ж. к.
Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8657

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1359
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 448 от 24.07.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8658

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1379
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 677 от 13.11.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ул. Бели мел, до бл. 45, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 120 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга-всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8659

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1419
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 448 от 25.06.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение, ж. к. Зона Б-5, бл. 3, обособена част
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от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, на
територията на район „Възраждане“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8660

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1093
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 31, ал. 3 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Допълва т. 6 от Решение № 797 от 21.01.2010 г.
със следния текст: „За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална
вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата
на търга продажна цена, в която не е включена стойността на дължимия по сделката ДДС;
заедно с началната вноска купувачът заплаща
и пълния размер на дължимия ДДС; срокът за
издължаване на остатъка от продажната цена не
може да бъде по-голям от 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, като остатъкът
се заплаща на равни вноски, всяка от които е
дължима през не повече от 6 месеца считано от
предходната вноска по разсроченото плащане; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да прекрати договора,
без да дължи връщане на получените суми; при
посочените условия правото на собственост върху
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена върху имота
се учредява ипотека в полза на продавача за
обезпечаване изпълнението на задълженията на
купувача за плащане на разсрочената част от
продажната цена“.
8683

Председател: Ал. Чокойски
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1094
от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 31, ал. 3 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Прекратява откритата с Решение № 906 от
20.04.2006 г. процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: УПИ VІ от
кв. 50 по плана на гр. Килифарево с построена в
него масивна сграда, завършена в груб строеж.
2. Отменя решения № 1090 от 21.09.2006 г.,
№ 1271 от 15.02.2007 г., № 1461 от 26.07.2007 г.,
№ 135 от 17.04.2008 г. и № 486 от 19.02.2009 г. относно приемане на цена и начин на приватизация
за общински нежилищен имот, представляващ:
УПИ VІ от кв. 50 по плана на гр. Килифарево
с построена в него масивна сграда, завършена
в груб строеж.

Председател: Ал. Чокойски
8684

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 673
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2010 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
„Дърводелска работилница на ул. Владая 21,
Горна Оряховица“, разположен в УПИ VІІ – „За
благоустроител“ – ООД, в кв. 242 по ПУП на гр.
Горна Оряховица.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
„Дърводелска работилница на ул. Владая 21,
Горна Оряховица“, разположен в УПИ VІІ – „За
благоустроител“ – ООД, в кв. 242 по ПУП на гр.
Горна Оряховица.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обект – „Дърводелска работилница на
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ул. Владая 21, Горна Оряховица“, разположен в
УПИ VІІ – „За благоустроител“ – ООД, в кв. 242
по ПУП на гр. Горна Оряховица, чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен
контрол, вкл. процесуално представителство
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.
8687

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 319
от 11 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 18157.98.296 по КК на гр. Гурково за изграждане
на „Пречиствателна станция за отпадъчни води“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
8697

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 320
от 11 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор
18157.183.298 по КК на гр. Гурково за изграждане
на „Пречиствателна станция за питейни води“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
8698

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 153
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Драгоман, одобрява
изготвения ПУП (ПП – парцеларен план) за
строителството на обект на техническата инфраструктура: Транспортно-комуникационен проект
за производствено-складова зона в ПИ № 65021,
65022 и 65023 по КВС на гр. Драгоман, община
Драгоман.
8850

Председател: В. Димитров
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 521
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява ПУП – елемент на техническата
инфраструктура – разпределителен газопровод
клон 3, етап 1, извън границите на урбанизираните територии, преминаващ през землищата на
гр. Казанлък, поземлени имоти: 000298 – полски
път; 000314 – напоителен канал – собственост на
Община Казанлък, 000310 – път ІІІ клас – собст веност на д ържавата, и п рез зем лище с.
Бузовград – 0003 – път ІІІ клас – собственост
на държавата; 000169 и 000172 – полски пътища – собственост на Община Казанлък, с обща
дължина на трасето 1893,3 м.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до
Административния съд – гр. Стара Загора.
8880

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 13
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен
план на обект: „Кабели 20 кV“, към „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 016034, ПИ № 016035,
ПИ № 016036, ПИ № 017006 и ПИ № 016026 в
местност Куш бунар по плана за земеразделяне
на с. Черни връх, община Камено.
8686

Председател: Т. Добрева

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 142
от 17 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
І. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищни обекти, представляващи
части от сградата на Бивша стоматологична поликлиника, бул. Тракия 13, както следва:
1. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0,
с идентификатор 40909.108.70.3.14 със застроена
площ 16,10 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2704 от 05.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1365 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8732 Акт 131, том 5, дело 984/2010 г.
2. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0,
с идентификатор 40909.108.70.3.15 със застроена
площ 10,05 кв.м. заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собстве-
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ност № 2703 от 05.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1367 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8735 Акт 133, том 5, дело 986/2010 г.
3. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.16 със застроена
площ 309,78 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2702 от 05.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1416 от 03.06.2010 г.,
парт. 44, 8796 Акт 170, том 5, дело 1023/2010 г.
4. Самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.17 със застроена
площ 182,44 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2701 от 04.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1363 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8730 Акт 129, том 5, дело 982/2010 г.
5. Самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.18 със застроена
площ 82,49 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2700 от 04.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1376 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8744 Акт 139, том 5, дело 992/2010 г.
6. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 2, с
идентификатори 40909.108.70.3.19 и 40909.108.70.3.20
със застроена площ 220,36 кв.м заедно със съответните идеални части съгласно акт за частна
общинска собственост № 2697 от 03.05.2010 г., вписан в Службата по вписвания под Дв. вх. № 1463
от 10.06.2010 г., парт. 44, 8870 Акт 5, том 6, дело
1057/2010 г., и поправка на акт, вписан в Службата
по вписванията под Дв. вх. № 2321 от 30.08.2010 г.,
парт. 8870, 9752 Акт 1, том 9, дело 1684/2010 г.
7. Самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 2,
с идентификатор 40909.108.70.3.21 със застроена
площ 182,44 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2699 от 04.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1379 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8748 Акт 142, том 5, дело 995/2010 г.
8. Самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 2,
с идентификатор 40909.108.70.3.22 със застроена
площ 111,64 кв.м заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2721 от 18.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1406 от 02.06.2010 г.,
парт. 44, 8741 Акт 161, том 5, дело 1014/2010 г.
9. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 3,
с идентификатор 40909.108.70.3.23 със застроена
площ 340,68 кв.м. заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2698 от 03.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1369 от 01.06.2010 г.,
парт. 44, 8736 Акт 135, том 5, дело 988/2010 г.
ІІ. Определя метода за приватизация на обектите – чрез публичен търг с явно наддаване.
III. Приема правните анализи и утвърждава
тръжната документация, информационните меморандуми и проектите на договорите за продажба
на обектите по т. I.
IV. Приема приватизационните оценки на
обектите по т. I, които служат за начална тръжна
цена, както следва:
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1. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0,
с идентификатор 40909.108.70.3.14 със застроена
площ 16,10 кв.м – 12 000 лв.
2. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0,
с идентификатор 40909.108.70.3.15 със застроена
площ 10,05 кв.м – 8400 лв.
3. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.16 със застроена
площ 309,78 кв.м – 227 000 лв.
4. Самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.17 със застроена
площ 182,44 кв.м – 133 400 лв.
5. Самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 1,
с идентификатор 40909.108.70.3.18 със застроена
площ 82,49 кв.м – 61 000 лв.
6. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 2, с
идентификатори 40909.108.70.3.19 и 40909.108.70.3.20
със застроена площ 220,36 кв.м – 162 100 лв.
7. Самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 2,
с идентификатор 40909.108.70.3.21 със застроена
площ 182,44 кв.м – 133 600 лв.
8. Самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 2,
с идентификатор 40909.108.70.3.22 със застроена
площ 111,64 кв.м – 81 200 лв.
9. Самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 3,
с идентификатор 40909.108.70.3.23 със застроена
площ 340,68 кв.м – 249 000 лв.
Сделките не се облагат с ДДС.
V. Публичните търгове с явно наддаване за
продажба на обектите по т. І да се проведат при
следните условия:
1. Начална тръжна цена, посочена в т. IV.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Начин за плащане на цената – еднократно
към деня на сключване на договора
4. В обектите да се осъществява медицинска
дейност.
5. Място за закупуване на тръжни документи и информационни меморандуми – общинска
администрация, Кърджали, бул. България 41,
ет. 5, стая 513.
6. Срок за закупуване на тръжни документи
и информационни меморандуми – до 15-ия календарен ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ срещу заплащане
на такса 100 лв. след представяне на документ за
самоличност. В случай че тръжните документи се
закупуват от името на друго лице, се представя и
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документите.
7. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена на съответния обект. Краен
срок за внасяне на сумата по депозита – 20-ият
календарен ден след обнародване на решението
в „Държавен вестник“ по сметка, посочена в
тръжните документи.
8. Оглед на обектите по т. I може да се извършва всеки работен ден от 9 до 16 ч. до изтичане
на крайния срок за внасяне на депозита след
представяне на документ за закупена тръжна
документация.
9. Срок за подаване на предложения за участие в публичните търгове с явно наддаване – до
16 ч. на 25-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в стая 512
на общината.
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VІ. Публичните търговете с явно наддаване
за обектите по т. I от решението да се проведат
в стая 409 в сградата на Общинска администрация, Кърджали, бул. България 41, в следната
последователност:
1. На 26-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 1, с идентификатор
40909.108.70.3.16 с площ 309,78 кв.м от 9,30 ч.
2. На 26-ия календарен ден, след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 1, с идентификатор
40909.108.70.3.17 с площ 182,44 кв.м от 10 ч.
3. На 28-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 1, с идентификатор
40909.108.70.3.18 с площ 82,49 кв.м от 9,30 ч.
4. На 28-ия календарен ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 2, с идентификатори
40909.108.70.3.19 и 40909.108.70.3.20 с площ 220,36
кв.м от 10 ч.
5. На 30-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „Б“, ет. 2, с идентификатор
40909.108.70.3.21 с площ 182,44 кв.м от 9,30 ч.
6. На 30-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „В“, ет. 2, с идентификатор
40909.108.70.3.22 с площ 111,64 кв.м от 10 ч.
7. На 32-рия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 3, с идентификатор
40909.108.70.3.23 с площ 340,68 кв.м от 9 ч.
8. На 32-рия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0, с идентификатор
40909.108.70.3.15 с площ 10,05 кв.м от 9,30 ч.
9. На 32-рия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ – за самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 0, с идентификатор
40909.108.70.3.14 с площ 16,10 кв.м от 10 ч.
10. Ако посочените дати са неработни дни
публичните търгове с явно наддаване да се проведат на следващите работни дни.
11. При неявяване на участници за обявените търгове да се проведат повторни търгове с
явно наддаване на 40-ия, 48-ия, 56-ия и 63-тия
календарен ден след обнародване на решението
в „Държавен вестник“ на същото място и при
същите условия.
VІІ. Забранява сключване на договори за
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
обезпечаване на вземания и сключване на договори
за кредити, отнасящи се до посочените обекти.
VIІІ. Задължава кмета на общината да прекрати
сключените наемни договори за обектите по т. I
в предвидения срок по § 6 ДРЗПСК.
ІХ. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организацията и
провеждането на публичните търгове с явно
наддаване и да сключи договорите за покупкопродажба на обектите по т. I от решението.
8813

Председател: С. Неджиб
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РЕШЕНИЕ № 143
от 17 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
І. Открива процедура за приватизация на
общинск и неж илищен имот, представл яващ
помещение за женска и детска консултация в
Кърджали, кв. Възрожденци, жил. бл. № 35, вх. А,
ет. 1, със застроена площ 62,90 кв. м, състоящо
се от: чакалня, кабинет, санитарен възел и манипулационна, заедно със съответните идеални
части съгласно акт за частна общинска собственост № 2718 от 18.05.2010 г., вписан в Службата
по вписвания под Дв. вх. № 1393 от 02.06.2010 г.,
парт 8761, 44, Акт 151, том 5, дело 1004/2010 г.
II. Определя метода за приватизация на обекта – чрез публичен търг с явно наддаване.
ІІI. Приема правния анализ и приватизационната оценка на имота в размер 39 300 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
ІV. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекта на договора
за продажба като част от нея.
V. Публичният търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. І да се проведе при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 39 300 лв.
2. Начин за плащане на цената – еднократно,
в левове към датата на сключване на договора.
3. В обекта да се осъществява медицинска
дейност.
4. Място за закупуване на тръжни документи и информационен меморандум – общинска
администрация, Кърджали, бул. България 41,
ет. 5, стая 513.
5. Срок за закупуване на тръжни документи и
информационен меморандум – до 15-ия календарен ден след датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ срещу заплащане на такса
100 лв. след представяне на документ за самоличност. В случай че тръжната документация се
закупува от името на друго лице, се представя и
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документацията.
6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне
на сумата по депозита – 20-ият календарен ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“
по сметка, посочена в тръжната документация.
7. Оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден от 9 до 16 ч. до изтичане на крайния
срок за внасяне на депозита след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
8. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 16
ч. на 25-ия календарен ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в стая 512 на
общината.
9. Публичният търг с явно наддаване да се
проведе на 26-ия календарен ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в
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стая 409 в сградата на общинската администрация, бул. България 41. Ако денят е неработен,
търгът да се проведе на следващия работен ден.
VІ. Забранява сключване на договори за дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за
кредити, отнасящи се до обекта.
VІI. Задължава кмета на общината да прекрати
сключения наемен договор за имота в предвидения срок по § 6 ДРЗПСК.
VІІI. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организацията и
провеждането на търга и да сключи договора за
покупко-продажба.
8814

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ЗАПОВЕД № 1697
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 4
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 640 от 30.09.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Люляк“ – с. Малчика, в Обединено детско
заведение „Люляк“ – с. Малчика, считано от
01.11.2010 г.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Имуществото на Целодневна детска градина „Люляк“ – с. Малчика, да се ползва от
преобразуваното Обединено детско заведение
„Люляк“ – с. Малчика.
Заповедта да се сведе до знанието на старши
счетоводител „ФСП“, директора и счетоводителя
на детското заведение за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Борислав Цанов – заместник-кмет на
Община Левски.
8756

Кмет: Г. Караджов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № 521
от 27 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на земите по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ на местността Синан тепе – юг в
землището на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Ловеч до Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
8685

Областен управител: Н. Нанков
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ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 520
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3 и глава VІ, раздел ІІІ
НТК Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
2. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ: незастроен неурегулиран поземлен имот № 053005 с площ 97,638 дка по
КВС на с. Габарево, община Павел баня, ЕКАТТЕ
14026; начин на трайно ползване: рибарник, в м.
Старите ливади, заедно със съществуващите в
него 5 рибарника чрез провеждане на публично
оповестен конкурс на един етап.
3. Определя минимална конкурсна цена в
размер 64 700 лв. Цената се оферира в левове.
4. Утвърждава конкурсна документация, която
съдържа: правила за провеждането на конкурса;
информационен меморандум; копие от АОС, скица
на обекта, копие от удостоверение за тежести.
5. Конкурсната документация се закупува
в сградата на община Павел баня, стая № 8,
ет. 2 – Служба „Общинска собственост“, в срок
до 20 календарни дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Цената е
150 лв., която се заплаща в касата на община
Павел баня, в сградата на общината, или по
банкова сметка BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10,
BIC UNCRBGSF код 44 70 00, при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък, до изтичане
на срока за подаване на документите за участие.
При закупуването на конкурсната документация
се представят следните документи:
а) юридическите лица и едноличните търговци
представят: 1. заверено копие с подпис и печат
от документ за съдебна регистрация; 2. документ – удостоверение за актуално правно състояние – оригинал или заверено копие, издадено до
15 дни преди датата на конкурса; 3. нотариално
заверен документ за представителната власт на
лицето, което закупува тръжната документация
и подписва декларацията за неразгласяване на
информация (ако представителната власт не
може да се установи от документа за съдебна
регистрация);
б) физическите лица извън тези по буква „а“
представят: документ за самоличност на лицето,
което закупува тръжната документация; нотариално заверен документ за представителната власт
на лицето, което закупува тръжната документация
и подписва декларацията за неразгласяване на
информация (ако кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) при получаване на конкурсната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11,
ал. 1 от Наредбата за задължителната информа-
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ция, предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
6. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са
част от конкурсната документация, както следва:
Предварителни квалификационни изисквания:
а) до участие в конкурса се допускат български
физически/ юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карти или
удостоверение за актуално състояние);
б) кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение);
в) кандидатите – физически/юридически лица,
да нямат задължения към НАП и община Павел
баня (доказва се с удостоверение, издадено до 15
дни преди датата на конкурса).
Приоритетни условия:
а) размер на предложената цена – не по-ниска
от началната конкурсна цена в размер 64 700 лв.;
б) начин на плащане – чрез банков превод
100 % от цената при сключването на привати
зационния договор;
в) изготвяне на бизнес програма/план за
развитието на обекта за срок три години след
подписването на приватизационния договор,
включваща предложени инвестиции, разпределени
по вид, години и размер;
г) запазване предназначението на обекта за
срок 10 години след подписването на договора, с
тенденция за изграждане на рибовъдно стопанство
и условия за развитие на спортен риболов и туризъм; кандидатът представя декларация свободен
текст и концепция за развитието на обекта;
д) забрана за прехвърляне на закупения по
реда на този публично оповестен конкурс обект
за срок 3 години след придобиването му;
е) създаване на работни места – минимум
5-ма души в рамките на 3 години;
ж) кандидатът да има регистрация в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
и издадено разрешение за стопански риболов и
развъждане и отглеждане на риба и други водни
организми.
Общо условие – опазване и възпроизводство
на околната среда.
При неизпълнение на поетите задължения
по приоритетните и общото условие купувачът
дължи санкции и неустойки, предвидени в проектодоговора.
Оценката на предложенията да се извърши
по следните критерии, за които се предвиждат
относителни тегла в проценти:
Критерии

Проценти

Окончателен размер на офертната
цена и начин на плащане
За пазва не п ред назначен иет о на
обект с тенденция за изграждане
на рибовъдно стопанство и условия
за развитие на спортен риболов и
туризъм

50%
30 %
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3-годишна инвестиционна програма
за обекта с посочване на вида, размера и сроковете на предложените
инвестиции по години

10 %

Регистрация в ИАРА и издадено
разрешение за стопански риболов
и развъждане и отглеждане на риба
и други водни организми

5 %

Създаване на работни места за
срок 3 години и други социални и
финанс ови предложения за Община
Павел баня за срок 3 години.

5 %

Общо

100 %

Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Депозит за участие – в размер 10% от началната конкурсна цена, внесен като парична сума
в касата на общината или по банкова сметка
BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC UNCRBGSF
при банка „УниКредит Булбанк“, клон Казанлък.
Краен срок за внасяне на депозита – до изтичане
на срока за подаване на предложенията за участие в конкурса.
8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
9. Срок за подаване на предложенията за
участие в конкурса – до 16 ч. на предходния ден
преди датата на провеждането на конкурса.
10. Дата и място на провеждане на конкурса – в
сградата на община Павел баня, стая №5, на 35ия ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 14 ч.
8879

РЕШЕНИЕ № 638
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перник, одобрява проекта за изменение
на общия устройствен план на гр. Перник, кв.
Сини вир, за част от кв. 600, като се променя
предназначението на терен за спортни цели – УПИ
ІІ в терен за стопански дейности.
Председател: Д. Митрев

РЕШЕНИЕ № 641
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3,
т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на част от кв. 10, 122, 123, 142 и 154
по плана на гр. Перник, кв. Църква, като:

БРОЙ 89

1. В кв. 10 се извършват следните промени:
Променя се източната граница на поземлените
имоти, попадащи в терена, отреден за „Озеленена защитна зона“, която е изграденият сервитут
на път Е-79. Променя се регулацията на УПИ
ІІІ-10596 и УПИ ІV-10596 в кв. – източната им
граница е сервитутът на път Е-79. Проектира
се улица с о.т. 9401 – о.т. 9326 – о.т. 9396 – о.т.
7396 – о.т. 6402, преминаваща под изграденото
съоръжение – стоманобетонов мост.
2. В кв. 122 се извършва следната промяна:
Променя се регулацията на УПИ VІ-10285 – източната граница е изграденият сервитут на път Е-79.
3. В к в. 123 се извършва следната п ромяна: Променя се регулацията на УПИ ХІІ10464,10465 – източната граница е изграденият
сервитут на път Е-79.
4. В кв. 142 се извършва следната промяна:
Променя се източната граница на поземлените
имоти, попадащи в терена, отреден за „Озеленена
защитна зона“, която е изграденият сервитут на
път Е-79.
Променя се регулацията на УПИ І – „За озеленена защитна зона, параклис и трафопост“ – източната граница е изграденият сервитут на път
Е-79, а северната до промененото трасе на улица
между о.т. 9151 – о.т. 9155.
Проектира се улица с о.т. 9151 – о.т. 9152 – о.т.
9153 – о.т. 9154 – о.т. 9155, която потвърждава
изградения асфалтов път и стоманобетоновия
мост на път Е-79.
5. В кв. 154 се извършва следната промяна:
Променя се регулацията на УПИ І-8140 и УПИ
ІV-8221 и улиците между о.т. 1402 – о.т. 1403 и о.т.
1402 – о.т. 196 – източната граница е изграденият
сервитут на пътен възел кв. Църква от АМ „Люлин“.
8755

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Председател: Хр. Петрова

ОБЩИНА ПЕРНИК

8754
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РЕШЕНИЕ № 140
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
път, битова и дъждовна канализация, напорен
водопровод и подземно електрозахранване 20
kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура в землището на с. Баня, община Разлог.
Трасето минава през имоти с № 0.431, 0.448, 0.449,
0.460, 0.461, 0.481, 0.487, 0.492, 0.605, 0.686, 0.739,
0.882, 0.883, 0.884, 50.43, 52.50, 53.40, 55.53, 56.18,
57.14, 57.16, 57.19, 58.4, 58.5, 58.6, 59.1, 232.4, 232.6,
232.7, 232.13, 232.21, 233.2, 233.3, 233.4 и 233.27 в
местностите Камено, Бански път, Малия камен,
Русковица, Папарливица и Рудина в землището
на с. Баня, община Разлог. Планът е изложен в
стая № 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
8661

Председател: Р. Тумбев
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РЕШЕНИЕ № 141
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
външно електрозахранване и КТП“ – съоръжение
на техническата инфраструктура за захранване на
„Фотоволтаична централа“ в имот № 61813.555.139,
м. Бръдото, землището на Разлог, с възложител
„Кора Инвестмънт“ – ООД. Трасето минава
през имоти с № 61813.555.180, 61813.554.207 и
61813.553.773 в землището на Разлог. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
8662

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 142
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
външно електрозахранване“ – съоръжение на
техническата инфраструктура за захранване на
МВЕЦ „Усоето“ в имот № 002011, м. Селище,
землище на с. Горно Драглище, община Разлог,
с възложител „Алмера“ – ООД. Трасето минава
през имоти с № 000183, 000184, 000191, 000192,
002008, 003010 и 017001 в местностите Селище и
Бадревица в землището на с. Горно Драглище,
община Разлог. Планът е изложен в стая № 306
на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
8663

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 343
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Роман, одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и специализирани схеми за „Въздушен електропровод 20 kV“
през имоти: ПИ 058015, 000140, 000138, 032019,
000185, 000015 по КВС за землището на гр. Роман
за захранване на МВЕЦ „Роман“ и водопроводно
отклонение през ПИ 110002, землище гр. Роман,
и ПИ 00003, 000001, 000006, 002001, землище на
с. Хубавене, за захранване на МВЕЦ „Роман“.
8760

Председател: Б. Нинов
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РЕШЕНИЕ № 752
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.509 с площ 633
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7755 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 214, под № 163, том 1, парт. книга, том
453, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.2. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.510 с площ 633
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7756 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 215, под № 164, том 1, парт. книга, том
455, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.3.УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.511 с площ 634
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7757 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 216, под № 165, том 1, парт. книга, том
456, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.4. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.512 с площ 634
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7758 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 218, под № 167, том 1, парт.книга, том
452, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.5. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.513 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
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карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7759 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009г.
под № 220, под № 169, том 1, парт. книга, том
454, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.6. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.514 с
площ 634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска
собственост № 7760 от 03.02.2009 г., вписан на
11.02.2009 г. под № 223, под № 172, том 1, парт.
книга, том 457, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.7. УПИ – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.515 с
площ 634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска
собственост № 7761 от 03.02.2009 г., вписан на
11.02.2009 г. под № 225, под № 174, том 1, парт.
книга, том 458, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
1.8. УПИ – парцел ХІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.516 с площ 634
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7762 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 222, под № 171, том 1, парт.книга, том
443, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8842

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1.УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.525 с площ 735
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7769 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 185, под № 134, том 1, парт. книга, том 420, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м.
1.2. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.527 с площ 755
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7771 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 187, под № 136, том 1, парт. книга, том 422, в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м.
1.3. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.528 с площ 647
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7772 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
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№ 188, под № 137, том 1, парт. книга, том 423, в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8843

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 799
от 19 март 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: имот № 6 в кадастрален район 665 с площ
503 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собст веност № 7805/11.02.20 09 г., вписан на
18.02.2009 г. под № 282, под № 18, т. 2, парт. книга,
том 570, в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 10 060 лв. (20 лв./кв. м).
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8844

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1412
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.30, с адрес ул. Л. Чакалов 1, вх. А,
ет. 0, обект – сладкарница, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта:
за търговска дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 169,11 кв. м, прилежащи части:
общи части: 33,02 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10003/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 244 470 лв. без ДДС;
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самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.31, с адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 50,75 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,91 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10004/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 73 500 лв. без ДДС;
самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.50, с адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 0, обект 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 40,20 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,63 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10023/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 58 400 лв. без ДДС;
самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.51, с адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 0, обект 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта:
за офис, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 63,83 кв. м, прилежащи части: общи
части: 15,28 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10024/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 92 500 лв. без ДДС;
самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.52, с адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта:
за офис, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 42,13 кв. м, прилежащи части: общи
части: 10,09 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10025/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 60 924 лв. без ДДС;
самостоя телен обек т с и ден т ификатор
№ 65231.914.454.1.53, с адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 0, обект 4, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта:
за офис, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 45,75 кв. м, прилежащи части: общи
части: 10,96 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10026/2010г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 66 180 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8845

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1478
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков,
реши:
1. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка в размер 38 250 лв. за общински
недвижим имот, ет. 3, със застроена площ 170 кв.
м от източното крило от сграда, в парцел ХІХ203, кв. 32 по плана на с. Ковачевци, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, актувани с акт
за частна общинска собственост № 8896/2009 г.,
вписан в Службата по вписванията.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за
приватизация на общински недвижим имот, ет. 3,
със застроена площ 170 кв. м от източното крило
от сграда, в парцел ХІХ-203, кв. 32 по плана на
с. Ковачевци, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, актувани с акт за частна общинска
собственост № 8896/2009 г., при начална тръжна
цена 38 250 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена в размер 3825 лв.
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5. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена в размер 7650 лв.,
който да бъде внесен по банковата сметка на
Община Самоков, IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината до 24-ия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
10. Утвърждава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на общината да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
8846
РЕШЕНИЕ № 1494
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 44 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.9.432 (стар идентификатор № 746005) в местността Черни Искър
в землището на с. Говедарци, община Самоков,
собственост на „София стар пропъртис“ – АД,
при обособена устройствена зона „Курорт – Ок“
с показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, височина
на сградите – до 10 м (3 ет.) съгласно приложения проект. Имотът подлежи на първа регулация
съгласно чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
8815
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ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 201
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Газификация на град Сандански“, подобект „Разпределителен газопровод от АГРС Сандански“ в
имот № 071049, м. Долни орман, землището на
гр. Сандански, през поземлени имоти – полски
пътища, както следва: имот № 125434 и имот
№ 212329 в м. Долни орман, землището на гр.
Сандански, до имот № 65334.201.092 – общински
път в Промишлена зона – гр. Сандански, с дължина 748 км.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
8757

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 202
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Газификация на град Сандански“: Газоразпределителна мрежа І етап през поземлени имоти – полски пътища, както следва: имот № 170015,
№ 170016, м. Соколовец, землището на гр. Сандански, имот № 000130 в м. Друма, землището
на гр. Сандански, имот № 000041 и № 097012 в м.
Нишан Таши, землище на гр. Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
8758

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 203
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобря ва П У П – парцеларен п ла н, за
трасе за водопровод, което започва от имот
№ 000200 – земи по чл. 19 в местността Валого,
землище на с. Рожен, преминава през имоти
№ 000533, землище с. Рожен, м. Манастиро,
имоти № 000533, № 000202, № 000534, землище на
с. Рожен, м. Валого, имоти № 000039, № 000043,
№ 000042, № 000046, землище на с. Рожен, м.
Бахчата, имот № 000394, землище на с. Рожен, м.
Циценко, имот № 000205, землище на с. Златолист, м. Демирково, имоти № 000249, № 000230,
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землище на с. Златолист, имот № 000206, землище на с. Златолист, м. Демирково, до имот
№ 400 – регулация на с. Златолист.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до А дминистративния съд – Благоевград.
8759

Председател: Ат. Стоянов

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 131
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге,
реши:
Одобрява ПУП за елементите на техническата
инфраструктура – план-схема към ПУП на с.
Свидня и парцеларен план (ПП) за махалите
Турски прелог – Батул, Герова леска, Правец, Стоевци, Шагерица и ниската зона на мах. Дашовци,
като част от КПИИ за обект: „Реконструкция и
доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа
на с. Свидня, община Своге, Софийска област.
8664

Председател: Ал. Манолов

ВЕСТНИК
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2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8817

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 606
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на електропровод, захранващ пречиствателна станция
за отпадни води, предвидена за изграждане в
поземлен имот № 000024, в местността Реката,
землище на с. Крупник, община Симитли. Трасето на елекропровода засяга следните имоти:
имот № 000.024, местността Реката, землище на
с. Крупник, община Симитли; имот № 000.240,
местността Крупнишка река, землище на с. Крупник, община Симитли; имот № 034.019, местността
Виро, землище на с. Крупник, община Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8818

Председател: Св. Атанасовска

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 312
от 25 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
1. На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява
ПУП – план за застрояване със специализирана
план-схема към него на поземлен имот № 017067
в местността Казала, землище с. Константиново,
и парцеларен план по част ел. нов БКТП и трасе
на кабелна линия СН 20 kV.
2. Възлага на кмета на община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
8816

Председател: Д. Симеонов

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 605
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод,
захранващ пречиствателна станция за отпадни
води, предвидена за изграждане в поземлен имот
№ 000024 в местността Реката, землище на с.
Крупник, община Симитли. Трасето на елекропровода засяга имот № 000.024, местността
Реката, землище на с. Крупник.

РЕШЕНИЕ № 607
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 10 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на гравитачен канализационен колектор от съществуващ
канализационен колектор на ул. Славянска, гр.
Симитли, за Помпена станция 1, предвидена
за изграж дане в поземлен имот № 224002 в
местността Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли, община Симитли. Трасето на гравитачния канализационен колектор засяга следните
имоти: имот № 000.332, землище на гр. Симитли; имот № 000.333, землище на гр. Симитли;
имот № 000.334, землище на гр. Симитли; имот
№ 000.339, м. Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли; имот № 224.010, м. Бангеови тополи,
землище на гр. Симитли; имот № 224.011, м.
Бангеови тополи, землище на гр. Симитли; имот
№ 224.012, м. Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли; имот № 224.017, м. Бангеови тополи,
землище на гр. Симитли; имот № 224.018, м.
Бангеови тополи, землище на гр. Симитли; имот
№ 225.004, м. Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли; имот № 224.030, м. Бангеови тополи,
землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
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Председател: Св. Атанасовска
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РЕШЕНИЕ № 608
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли, Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на електропровод, захранващ пречиствателна станция
за отпадни води, предвидена за изграждане в
поземлен имот № 073001 в местността Осенска
река, землище на с. Градево, община Симитли.
Трасето на водопровода засяга следните имоти:
имот № 000.152, с. Градево, община Симитли, и
имот № 073.001, местността Осенска река, землище на с. Градево, община Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8820

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 609
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на ел.захранващ
кабел, средно напрежение, за Помпена станция
1, предвидена за изграждане в поземлен имот
№ 224002 в местността Бангеови тополи, землище на гр. Симитли, община Симитли. Трасето
на ел.захранващия кабел засяга следните имоти:
имот № 000.338, м. Бангеови тополи, землище на
гр. Симитли; имот № 223.006, м. Бангеови тополи, землище на гр. Симитли; имот № 223.007, м.
Бангеови тополи, землище на гр. Симитли; имот
№ 224.002, м. Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли; имот № 224.003, м. Бангеови тополи,
землище на гр. Симитли; имот № 224.004, м.
Бангеови тополи, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящото решението.
8821

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 610
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 9 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на напорен
канализационен колектор от Помпена станция
1, предвидена за изграждане в поземлен имот
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№ 224002, в местността Бангеови тополи, землище
на гр. Симитли, община Симитли, до съществуваща шахта на ул. Предел, гр. Симитли. Трасето
на напорния канализационен колектор засяга
следните имоти: имот № 000.338, м. Бангеови
тополи, землище на гр. Симитли; имот № 000.339,
м. Бангеови тополи, землище на гр. Симитли;
имот № 224.002, м. Бангеови тополи, землище
на гр. Симитли; имот № 224.003, м. Бангеови
тополи, землище на гр. Симитли; имот № 224.004,
м. Бангеови тополи, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8822

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 611
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 11 от Протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод
за Помпена станция 1, предвидена за изграждане
в поземлен имот № 224002 в местността Бангеови
тополи, землище на гр. Симитли, община Симитли.
Трасето на водопровода засяга имот № 000.338,
м. Бангеови тополи, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8823

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 612
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на канализационен колектор, отвеждащ отпадните води от предвидената за изграждане канализационна мрежа в
махала Дрънкалица на гр. Симитли до съществуваща канализация. Трасето на канализационния
колектор засяга следните имоти: имот № 441.026,
землище на гр. Симитли, имот № 441.028, землище на гр. Симитли, имот № 441.029, землище на гр. Симитли, имот № 441.030, землище
на гр. Симитли, имот № 440.011, землище на
гр. Симитли, имот № 440.010, землище на гр.
Симитли, имот № 435.005, землище на гр. Симитли, имот № 435.004, землище на гр. Симитли, имот № 435.003, землище на гр. Симитли,
имот № 435.002, землище на гр. Симитли, имот
№ 435.001, землище на гр. Симитли, имот № 434.007
землище на гр. Симитли, имот № 434.006, землище на гр. Симитли, имот № 434.005, землище на гр. Симитли, имот № 434.004, землище
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на гр. Симитли, имот № 434.003, землище на
гр. Симитли, имот № 434.002, землище на гр.
Симитли, имот № 434.001, землище на гр. Симитли, имот № 466.003, землище на гр. Симитли, имот № 431.004, землище на гр. Симитли,
имот № 465.013, землище на гр. Симитли, имот
№ 465.012, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
8824
РЕШЕНИЕ № 615
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външни
водопровод и канал захранващи Помпена станция 2, предвидена за изграждане в поземлен
имот № 000406 в местността Чифлико, землище
на гр. Симитли, община Симитли. Трасето на
водопровода засяга имот № 000.418, м. Чифлико,
землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
8825
РЕШЕНИЕ № 616
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 7 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на електропровод от новопредвиден ЖР стълб в имот № 280067,
м. Чифлико, землище на гр. Симитли, до Помпена
станция 2, предвидена за изграждане в поземлен
имот № 000406 в местността Чифлико, землище
на гр. Симитли, община Симитли. Трасето на
електропровода засяга следните имоти: имот
№ 000.406, м. Чифлико, землище на гр. Симитли; имот № 000.418, м. Чифлико, землище на гр.
Симитли; имот № 280.63, м. Чифлико, землище
на гр. Симитли; имот № 280.65, м. Чифлико,
землище на гр. Симитли, и имот № 280.67, м.
Чифлико, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
8826
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РЕШЕНИЕ № 617
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинскияг съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на електропровод, захранващ пречиствателна станция
за отпадни води, предвидена за изграждане в
поземлен имот № 017003 в местността Мерията,
землище на гр. Симитли, община Симитли. Трасето на електропровода засяга следните имоти:
имот № 017.001, м. Мерията, землище на гр.
Симитли; имот № 017.003, м. Мерията, землище
на гр. Симитли, и имот№ 017.005, м. Мерията,
землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8827

Председател: Св. Атанасовска

РЕШЕНИЕ № 618
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 8 от протокол
№ 11 от 07.10.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външни
водопровод и канал, захранващи пречиствателна
станция за отпадни води, предвидена за изграждане в поземлен имот № 017003, в местността
Мерията, землище на гр. Симитли, община Симитли. Трасето на водопровода засяга следните
имоти: имот № 017.005, м. Мерията, землище
на гр. Симитли, и имот № 000.026, м. Мерията,
землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
8828

Председател: Св. Атанасовска

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 944
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши: одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе
за външно ел. захранване и изгра ж дане на
ново БКТП за захранване на обект: „Жилищна
сграда и градински център“ в поземлен имот с
кадастрален номер № 005001, местност Аджалар,
землище с. Богомилово, община Стара Загора,
минаващо през поземлен имот с кадастрален
номер № 000702, представляващ селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
8884

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 945
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № ПИ 088020 извън
урбанизираните територии в местността Баба
юг, землище с. Богомилово, община Стара Загора – собственост на Димо Иванов Чакалов.
Подробният устройствен план се придружава от
план-схеми за водоснабдяване, канализация и
електрификация, неразделна част от ПЗ. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм (за жилищни нужди) – ниско свободно основно застрояване. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
8885

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 946
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за
външно ел. захранване за захранване на обект:
„Катодна станция „Ракитница“ – обслужващо
съоръжение към магистрален нефтопродуктопровод Бургас – София, участък Бургас – Пловдив“ в
поземлен имот с кадастрален № 013007, местност
Юнака, землище с. Ракитница, община Стара
Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастралени номера ПИ № 000739 и ПИ № 000749,
представляващи полски пътища – общинска публична собственост, и ПИ № 000830, представляващ
канал – общинска публична собственост, в землището на с. Кирилово; ПИ № 000173, представляващ
полски път – общинска публична собственост, в
землището на с. Ракитница. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
8886

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 947
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ ПИ 069004, извън урбанизираните територии
в землище с. Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Дош“ – ЕООД, Стара Загора,
с управител Дошо Милев Милев, ЕИК 123627842.
Подробният устройствен план се придружава от
план-схеми за комуникационно-транспортната
мрежа, водоснабдяване и канализация, неразделна
част от ПЗ. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски
и обслужващи сгради и съоръжения) – ниско
свободно основно застрояване – обект „Хладилна
база за замразяване и съхранение на селскостопанска продукция“. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
8887

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 948
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален № 038019 извън урбанизираните територии в местността Калето, землище с.
Ракитница, община Стара Загора – собственост
на „Агроимпекс ДД“ – ООД, Стара Загора, с управител Христо Ангелов Динев, ЕИК 123735519.
Подробният устройствен план се придружава от
план-схеми за водоснабдяване, канализация и
електрификация, неразделна част от ПЗ. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения) – ниско свободно основно застрояване – обект: „Винарска изба с дегустационна и
комплекс от стаи за гости“. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
8888

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 949
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с
кадастрален № ПИ 031020 извън урбанизираните територии в местността Бели връх, землище с. Колена,
община Стара Загора – собственост на Валентина
Филипова Асенова. Подробният устройствен план
се придружава от план-схеми за комуникационнотранспортната мрежа, водоснабдяване, канализация
и електрификация, неразделна част от ПЗ. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена
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зона – Содо (смесена, за обществено и делово
обслужване), ниско свободно основно застрояване – обект: „Крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, газостанция и търговски обект“.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
8889
РЕШЕНИЕ № 951
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален № 110005 извън урбанизираните територии в местността Атюрен, землище с.
Малка Верея, община Стара Загора – собственост
на „АП – Проодефтики“ – ООД, Стара Загора, с
управители Павел Димчев Иванов и Аристидис
Панайотис Салцидис, БУЛСТАТ 123746597. Подробният устройствен план се придружава от плансхеми за комуникационно-транспортна мрежа,
водоснбдяване, канализация и електрификация,
неразделна част от ПЗ. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Сж,
об (смесена, за жилищни нужди и общественообслужващи дейности), ниско свободно основно
застрояване – обект: „Жилищна сграда и обект
за стопанска дейност – търговско-складова база
за промишлени стоки“. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара
Загора до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
8890
РЕШЕНИЕ № 952
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален № ПИ 124007, идентификационен номер № 68850.124.7 по кадастралната карта
извън урбанизираните територии в местността
Вадата, землище гр. Стара Загора – собственост
на Златко Динев Тодоров – наследник на Диньо
Тодоров Станчев. Подробният устройствен план
се придружава от план-схеми за водоснабдяване,
канализация и електрификация, неразделна част от
ПЗ. С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи
сгради и съоръжения), средно свободно основно
застрояване – обект: „Складова база за бяла и
черна техника“. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
8891

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 953
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален № 132027, идентификационен
№ 68850.132.27 по кадастралната карта извън урбанизираните територии в местността Хаджиибрямов
кладенец, землище гр. Стара Загора – собственост
на Тодор Тончев Тодоров. Подробният устройствен
план се придружава от план-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, водоснабдяване,
канализация и електрификация, неразделна част от
ПЗ. С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Соб (смесена, за общественообслужващи дейности), средно свободно основно
застрояване – обект: „Демонстрационен център
и складова база“. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
8892
РЕШЕНИЕ № 955
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален номер ПИ № 100035 извън
урбанизираните територии в местността Бобоолу,
землище с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „Агросън“ – ЕООД, Стара
Загора, ЕИК 123653805. Подробният устройствен
план се придружава от план-схеми за вертикална
планировка, водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм (за жилищни нужди) – ниско свободно основно застрояване. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
8893
РЕШЕНИЕ № 956
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с кадастрален № 082030 извън урбанизираните територии в местността Алчака, землище
с. Загоре, община Стара Загора – собственост
на „Виена Реал Естейт“ – ЕООД, София, ЕИК
130241990. Подробният устройствен план се придружава от план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от
ПЗ. С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи
сгради и съоръжения) – средно свободно основно
застрояване. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 5, стая 513.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
8894

Председател: Т. Руканов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 303
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, за кадастрален район № 73626.524
в землището на гр. Търговище – кв. Бряг, област
Търговище.
Планът е изложен в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Търговище.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област
Търговище пред Административния съд – Търговище, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
8851

Областен управител: М. Стайков

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 638
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема за електрозахранване, план-схема за комуникационно-транспортен
достъп за част от поземлен имот № 000545 в
землището на с. Гарваново, община Хасково.
За част от поземлен имот № 000545 се определя застрояване „За санитарно-охранителна
зона пояс І за изграждане на тръбен кладенец“
при следния режим:
– височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – гр. Хасково.
8665

Председател: Д. Делчев
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РЕШЕНИЕ № 639
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 18 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 222, кв. 222а,
кв. 226, кв. 231, кв. 779, гр. Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул. Градинска
между осови точки ОТ 5 и ОТ 806а. Заличава се
улица с осови точки ОТ 7, ОТ 18 и ОТ 41.
Променя се югозападната улична регулационна
линия на улица с ОТ 3179, ОТ 3178, ОТ 3177, ОТ
3176, ОТ 3175, ОТ 41 и ОТ 42, като се проектира
по съществуващата на място масивна ограда.
Заличава се улица между осови точки ОТ 765а,
ОТ 3175 и ОТ 18. Оформя се нова улица между
осови точки ОТ 765а и ОТ 3342.
Вследствие на изменението на плана за улична
регулация се променят очертанията и размерите
на следните урегулирани поземлени имоти:
Квартал 222
– УПИ Х (поз. имот 77195.716.140);
– УПИ ХІ (поз. имот 77195.716.141);
– УПИ ХІІ (поз. имот 77195.716.142);
Квартал 222а
– УПИ ІІІ (поз. имот 77195.716.87).
Квартал 779 и УПИ І – За жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване,
кв. 779 се заличават.
Вследствие изменението на плана за улична
регулация квартал 226 променя своите очертания
и размери.
В кв. 226 се образуват следните два нови урегулирани поземлени имота:
– УПИ І За училище;
– УПИ ІІІ За жилищно строителство и обществено обслужване.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІІІ „За жилищно строителство и
обществено обслужване“, кв. 226, гр. Хасково.
УПИ ІІІ „За жилищно строителство и обществено обслужване“ е в устройствена зона
„Жг“ – жилищна зона, със застрояване с големи
височина, плътност и интензивност при следните
показатели на застрояване за имота:
– етажност – над 5 етажа, височина – над 15 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до
3,00;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
8666

Председател: Д. Делчев
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ОБЩИНА ШАБЛА
ЗАПОВЕД № РД-04-320
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във връзка с
Решение № 683 от протокол № 42 от 28.09.2010 г.
на Общ и нск и я с ъве т – г р. Шабла, о т носно
преобразуване на мрежата от детски градини
на територията на община Шабла считано от
01.01.2011 г. нареждам:
1. Преобразувам чрез сливане като филиали
към ЦДГ „Дора Габе“ – Шабла, следните детски
градини:
ЦДГ с. Крапец, община Шабла – 1 смесена
група;
ЦДГ с.Ваклино, община Шабла – 1 смесена
група;
ЦДГ с. Дуранкулак, община Шабла – 1 смесена група.
2. Обучението на децата на вливащите се
детски градини по т. 1 до 6-годишна възраст да
се осъществява в съответните населени места,
като групите функционират като филиали.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията и реда на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
4. Числеността на персонала на ЦДГ „Дора
Габе“ – Шабла, да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 на
Министерството на образованието, младежта
и науката от 18 февруари 2008 г. за нормите за
задължителна преподавателска работа и реда за
определяне числеността на персонала в системата
на народната просвета.
5. Задължителната документация, наличният
инвентар, сградният фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, на ЦДГ – с.
Крапец, ЦДГ – с. Ваклино, и ЦДГ – с. Дуранкулак, да се приемат за управление и стопанисване
от ЦДГ „Дора Габе“ – Шабла.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните детски градини (ЦДГ – с.
Крапец, ЦДГ – с. Ваклино, и ЦДГ – с. Дуранкулак) и приемащата детска градина (ЦДГ „Дора
Габе“ – Шабла).
Изпълнението възлагам на Таня Янакиева – нача лник-отдел „Образование, к улт у ра,
младежки дейности и спорт“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Мариян Жечев – зам.-кмет на община Шабла.
8895

Кмет: Кр. Кръстев

32. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29.10.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5127599
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2424747
Инвестиции в ценни книжа
16944158
Всичко активи:
24496504
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Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7820771
Задължения към банки
5186554
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5762318
Задължения към други депозанти
617296
Депозит на управление „Банково“
5109565
Всичко пасиви:
24496504
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29.10.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35230
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1450055
Дълготрайни материални и
нематериални активи
194783
Други активи
8471
Депозит в управление „Емисионно“
5109565
Всичко активи:
6798104
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2701517
Други пасиви
10172
Всичко задължения
2711689
Основен капитал
20000
Резерви
3825215
Неразпределена печалба
241200
Всичко собствен капитал
4086415
Всичко пасиви
6798104
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
8841
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-59 от 19.10.2010 г. за допълване на
разрешение за строеж № РС-5 от 23.04.2007 г. за
обект „АМ „Люлин“. Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ от км 0+000
до км 19+135.21 за изменение на техническите
проекти за укрепване на откоси в участъците: от
км 9+190 до км 9+320, от км 9+320 до км 9+380,
от км 9+440 до км 9+601.46, от км 9+680 до км
9+900 – ляво платно, намиращи се на територията
на Пернишка и Софийска област. Заповедта за
допълване на разрешение за строеж може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
14-дневен срок след съобщаването є в „Държавен
вестник“.
8942
34. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за район „Красна поляна“ и за район „Връбница“
(землищата на с. Мрамор, с. Волуяк и части от
Връбница, Орландовци, Обеля, Илиянци – София). Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са в службата по
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геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – София.
8739
81. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Язовир Мърчаево“, в землището на с. Мърчаево,
който е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
8713
22. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план, за обект: „Външно
ел. захранване Срн на мобилна приемно-предавателна станция“ в ПИ 001289 по КВС на
з-ще с. Любен Каравелово, Община Аксаково,
област Варна. Подробният устройствен план
засяга следните поземлени имоти по КВС на
з-ще с. Любен Каравелово: 000106 – път ІV клас
на община Аксаково, 039002 – Петър Демиров
Михов, и поземлени имоти по КВС на з-ще с.
Водица: 000178 – път ІV клас на Община Аксаково, 000662 – МЗГ – Държавно лесничейство,
дължина на трасето 144,41 м. Планът се намира
в сградата на общинска администрация Аксаково
и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
8761
55. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – частично изменение
на план за улична регулация на КЗ „Грамадето“
землище на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград, съгласно Решение № 525 на Общинския съвет – гр. Банско, и решения № 235, 252,
274, 279/2007 г. и 234/2009 г. на Благоевградския
съд. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8667
54. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Напорен тръбопровод ∅ 800 на МВЕЦ „Десилица“, м. Спас, землище на гр. Добринище, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на Община
Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8668
71. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
„Тръбопровод до „Малка ВЕЦ“ в ПИ 03504.404.1299
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, област Благоевград, собственост на
ЕТ „Николай Клементиев – Натали – Наталия
К лементиева“. Трасето на тръбопровода е с
обща дължина 4826,38 м и минава през имоти:
1. Напоителен канал: имот 03504.148.736 – кана л на Общ и на Бел и ца – 1778, 31 м; и мо т
03504.167.780 – канал на Община Белица – 550,60
м; имот 03504.171.818 – канал на Община Белица – 1718,91 м; имот 03504.158.763 – полски
път – собственост на Община Белица – 17,48
м; имот 03504.317.848 – общински път – собственост на Община Белица – 13,93 м; имот
03504.179.98 – общинска собственост – 1,96 м.
2. Тръбопровод подземен: имот 03504.179.821 – полски път – собственост на Община Белица – 562,64
м – имот 03504.179.121 – полски път – собственост
на Община Белица – 89,87 м. 3. Тръбопровод
надземен: имот 03504.179.822 – общинска собственост – 63,20 м; имот 03504.403.1334 – вътрешни
реки на държавата – 24,50 м; ПУП – парцеларен
план за обект: „Електрически кабел 20 kV от
„МВЕЦ“ до стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ
20 kV „Генерал Ковачев“ – землище на гр. Белица. Трасето започва от съществуващо дере,
минава по общински път и стига до имота,
където е разположена „МВЕЦ“ в поземлен имот
№ 03504.404.1299 по кадастралната карта на гр.
Белица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Белица.
8896
190. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че e внесен за приемане и
одобряване изработен проект за ПУП – план за
застрояване на проектен поземлен имот 035013, м.
Под Божия глава, землището на с. Горни Романци,
и парцеларен план за водопровод 2 × 630 PVC.
В плана за застрояване изградените съоръжения
се потвърждават. В парцеларния план е показан
съществуващ на терена водопровод, като трасето
започва от резервоара в проектен ПИ 035013 и
завършва в точка № 21 от чертежа, където се
включва в съществуващ водопровод. Водопроводът преминава подземно през ПИ 037012; 037014;
037019 – с начин на трайно ползване ниви, след
което навлиза в ПИ 000132 – полски път. Учреден
е сервитут с широчина по 3 м от оста на съоръжението от двете страни. Сервитутът засяга
освен поземлените имоти, през които преминава
трасето, и съседните ПИ 034001, 034002 и 035010.
Изработеният проект за ПУП – план за застрояване и парцеларен план, се намира в дирекция
„ТСУ“ при Община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. Недоволните
страни в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация Брезник на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8716
12. – Община гр. Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че съгласно
Заповед № РД-07-00-294 от 26.05.2010 г. на кмета
на общината е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, за имоти:
№ 000064, № 003212, № 002170 и № 265-в, землище
с. Попович, община Бяла, област Варна. Проектът
за подробен устройствен план – парцеларен план,
е изложен в сградата на общината и в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, гр. Бяла.
8765
38. – Община Генерал Тошево, област Доб
рич, чрез местната комисия по реда на чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът
за 2010 г. на правоимащите жилищноспестовни
вложители е изложен в сградата на общинската
администрация, Генерал Тошево. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде
обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
8715
18. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за
застрояване) с ел. и ВиК схеми за ПИ 22767.193.741
по КК на с. Паничерево, област Стара Загора, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя за изграждане на „Пречиствателна станция
за отпадъчни води“. Проектът се намира в стая
№ 5 на общинската администрация, гр. Гурково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Гурково.
8699
19. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за
застрояване) с ел. и ВиК схеми за ПИ 22767.188.661
по КК на с. Паничерево, област Стара Загора, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя за изграждане на „Помпена станция за отпадъчни води“. Проектът се намира в стая № 5
на общинската администрация, гр. Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр Гурково.
8811
20. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за
застрояване) с ел. и ВиК схеми за ПИ 38203.188.661
по КК на с. Конаре, област Стара Загора, с цел
промяна предназначението на земеделската земя
за изграждане на „Пречиствателна станция за
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отпадъчни води“. Проектът се намира в стая № 5
на общинската администрация, гр. Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Гурково.
8812
74. – Община гр. Исперих чрез местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при общината
съобщава, че списъкът на правоимащите граждани по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ към 26.10.2010 г. е
обявен на информационното табло в сградата на
община гр. Исперих. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
8714
21. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план на подземен електропровод, свързващ
ветрогенераторите в землищата на с. Нейково, с.
Видно и с. Иречек, община Каварна, с ел. подстанция 20/110 kV в ПИ 3.123 в землището на с.
Вранино, община Каварна, по следното трасе: с.
Нейково – ПИ 2.131, ПИ 1.89, ПИ 4.132, ПИ 8.133,
ПИ 9.118, ПИ 501.9503, ПИ 501.216, ПИ 18.84, ПИ
18.89, ПИ 18.85, ПИ 18.81, ПИ 17.80, ПИ 17.79, ПИ
22.129, ПИ 26.140; с. Видно – ПИ 9.147, ПИ 9.150,
ПИ 15.136; полски път с. Пролез; с. Видно – ПИ
9.149, ПИ 15.138, ПИ 19.161, ПИ 19.160, ПИ 18.156,
ПИ 15.137, ПИ 18.158, ПИ 36.124, ПИ 25.146, ПИ
38.151; с. Иречек – ПИ 22.89, ПИ 20.110, ПИ
22.68, ПИ 16.108, ПИ 15.107, ПИ 21.104, ПИ 21.95,
ПИ 13.48, ПИ 12.56, ПИ 2.80, ПИ 1.77; с. Вранино – ПИ 12.107, ПИ 9.134, ПИ 9.127, ПИ 8.132, ПИ
6.172, ПИ 6.166, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят със същия и направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинска администрация, Каварна.
8762
460. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че за ПИ № 35010 в землището на с. Черни връх,
община Камено, е изработен проект за ПУП – парцеларен план, за обект: „Кабели НН (1 kV)“. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТАБ“,
община Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до дирекция
„УТАБ“ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8672
458. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че за ПИ № 30028 в землището на с. Черни
връх, община Камено, е изработен проект за
ПУП – парцеларен план, за обект: „Кабели 20
kV и кабели НН (1 kV)“. Проектът е изложен в
сградата на дирекция „УТАБ“, община Камено,
всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
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по проекта до дирекция „УТАБ“ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8673
459. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че за ПИ № 32005 в землището на с. Черни
връх, община Камено, е изработен проект за
ПУП – парцеларен план, за обект: „Кабели 20
kV и кабели НН (1 kV)“. Проектът е изложен в
сградата на дирекция „УТАБ“, община Камено,
всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТАБ“ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8674
544. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че за ПИ № 070009 в местност Андончов гроб
в землището на с. Черни връх, община Камено,
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Кабели 20 kV“. Проектът е изложен в
сградата на дирекция „УТАБ“, община Камено,
всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТАБ“ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8675
83. – Община Крушари, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и 2 ЗУТ са изготвени проекти за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на: УПИ VIII в кв.
1 по плана на с. Загорци, община Крушари, от
който се образуват 4 нови урегулирани поземлени
имота с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с устройствени показатели
за зона Жм; УПИ VI в кв. 2 по плана на с. Загорци,
община Крушари, от който се образуват 4 нови
урегулирани поземлени имота с предназначение
„За жилищно строителство“ – нискоетажно, с
устройствени показатели за зона Жм; УПИ VI в
кв. 3 по плана на с. Загорци, община Крушари, от
който се образуват 4 нови урегулирани поземлени
имота с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с устройствени показатели
за зона Жм; УПИ II в кв. 4 по плана на с. Загорци,
община Крушари, от който се образуват 4 нови
урегулирани поземлени имота с предназначение
„За жилищно строителство“ – нискоетажно, с
устройствени показатели за зона Жм; УПИ III в
кв. 4 по плана на с. Загорци, община Крушари, от
който се образуват 9 нови урегулирани поземлени
имота с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с устройствени показатели
за зона Жм; територия без отреждане в кв. 22
по плана на с. Загорци, община Крушари, от която се образуват 8 нови урегулирани поземлени
имота с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с устройствени показатели
за зона Жм; територия без отреждане в кв. 22 по
плана на с. Загорци, община Крушари, от която
се образува нов квартал 23 с 8 нови урегулирани
поземлени имота с предназначение „За жилищно
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строителство“ – нискоетажно, с устройствени показатели за зона Жм; територия без отреждане по
плана на с. Загорци, община Крушари, от която
се образува нов квартал 24 с 4 нови урегулирани
поземлени имота с предназначение „За жилищно
строителство“ – нискоетажно, с устройствени
показатели за зона Жм; територия без отреждане по плана на с. Загорци, община Крушари,
от която се образува нов квартал 25 с 12 нови
урегулирани поземлени имота с предназначение
„За жилищно строителство“ – нискоетажно, с
устройствени показатели за зона Жм. Проектите
са изложени в стая 201 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да се запознаят с него и при несъгласие
да депозират възражение.
8669
7. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП за разширяване на концесионна
площ на кариера за скалнооблицовъчни материали на „Дионисомарбле България“ – ЕООД,
обхващащ ПИ № 226083, 226033, 250009, 244011,
226084, 226085, 020030, 244010, 020017, 020015,
243031, 226026, 226039, 226035 в местност Хъртовете в землището на с. Върбешница, община
Мездра. Проектът се намира в община Мездра,
ул. Хр. Ботев 27, стая 106, и може да се прегледа
от заинтересуваните. Искания, възражения и
предложения по проекта се правят в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8897
44. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места – парцеларен план за външни
ВиК връзки за ПИ 39164.22.157 в землището
на с. Кошарица, местност Кабаджевиз, община
Несебър. Трасетата на външните водопроводни
и канализационни връзки минават по имоти,
собственост на община Несебър: дере с идентификатор 39164.22.1, полски път с идентификатор
39164.22.21, местен път 39164.22.41, пътища с идентификатори 39164.22.48 и 39164.22.49, местни пътища с идентификатори 39164.22.65 и 39164.22.158.
Сервитутът на трасето на водопровода засяга
имоти с идентификатори: 39164.22.37, 39164.22.30,
39164.22.156, 39164.22.155, 39164.22.154 и 39164.22.66 в
землището на с. Кошарица, местност Кабаджевиз.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 3, стая 37, тел. 0554/293-42.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8936
45. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места – парцеларен план за външни
ВиК мрежи (предварителен) за ПИ 39164.15.500.
Трасето на обекта преминава по полски пътища,
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представляващи ПИ 39164.15.34 и 39164.15.50 – собственост на община Несебър, и достига до ПИ
39164.15.500 в землището на с. Кошарица, местност
Сулуджана. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, ет. 3, стая 37, тел.
0554/293-42. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8935
96. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на промишлена зона „Стомана“ – Перник. В едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Перник.
8829
90. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПР и ПЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване) за смяна предназначението на
поземлени имоти 501011 и 501013 по ПНИ на м.
Черешите в землището на с. Драгичево, община
Перник, при което: 1. С план за регулация от
терена на ПИ 501011 се образува УПИ V – 501011,
кв. 80, и от терена на ПИ 501013 се образува УПИ
VІ – 501013, кв. 83. Новообразуваните урегулирани
поземлени имоти се отреждат за нискоетажно
жилищно строителство. Продължава се трасето
на улица с ОТ 283, при което се предвиждат нови
осови точки ОТ 28301 и ОТ 283027. 2. С план за
застрояване се определя устройствена зона (Жм)
с показатели за нискоетажно жилищно строителство в новообразуваните УПИ V – 501011,
кв. 80, и УПИ VІ – 501013, кв. 83, и начин на
застрояване – свободно. Проектът за ПУП – ПР
и ПЗ се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8937
54. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на обект: „Водопроводна
връзка „Водопровод Рила – с. Райово, участък
„Водохващане „Равнище – НР Рельово“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения до общинската администрация, Самоков.
8938
37. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на тласкател от канализационна помпена станция 2 в ПИ № 66425.514.83, кв.
1 по плана на гр. Силистра до обща ПСОВ – с.
Айдемир, община Силистра. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8940
919. – Община Сливен на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписък № 1
на правоимащите жилищноспестовни вложители
за 2010 г., подали документи до 31.12.2009 г., е
изложен в общината на витрината на Центъра
за административно обслужване на гражданите.
На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ проектосписъкът може да бъде обжалван по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
областния управител или пред Административния
съд – Сливен, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8898
43. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), за връзка на фотоволтаична
централа в УПИ № V – 132, в кв. 7 по плана на с.
Драчево, община Средец, област Бургас, собственост на „Енерджи Груп 7“ – ЕООД, през имоти
31061 – нива на Злата Стефанова Дамянова, имот
31120 – полски път, и 31323 – полски път, до ЖР
стълб № 49 с ВО и РОММ. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него.
8763
45. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на кв. 17 и кв. 18 Индустриална и складова зона „Голиш“ по плана на
гр. Стара Загора, като изменението предвижда
разделяне на УПИ І – 711, кв. 17, на 5 нови урегулирани поземлени имота – УПИ Х – 1584, УПИ
ХІ – 1585, УПИ ХІІ – 1586, УПИ ХІІІ – 1587 и
УПИ ХІV – 1588. УПИ ХІІІ – 711, кв. 18, се преотрежда в УПИ ХІІІ – 1583. Планът за регулация
е изложен в сградата на общината. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината.
8718
65. – Община Стражица на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите по реда на чл. 5, ал. 1 от правилника е изложен в общината. На основание чл. 6,
ал. 3 от правилника възражения по списъка могат
да се правят по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
8670
329. – Община Суворово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР
на улици и поземлени имоти за кв. 56, 25, 28,
29, 41, 42 по плана на с. Чернево. Проектът е изложен в дирекция „Устройство на територията“
при Община Суворово, ет. 4, стая 402. На осно-
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вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ се приемат
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Суворово.
8899
10. – Община Червен бряг, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв. 90 по ЗРП на
гр. Червен бряг и новообразуван кв. 95, включващ част от бившия УПИ VІІ и УПИ І – 1257,
ІІ – 1258, ІІІ – 1259, ІV – 1256, V – 1255, VІ – 1252,
VІІІ – 1250, Х – 1261, ІХ – 1262, ХVІІ – 1250,
ХХІ – 1254, ХХІІ – 1253. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
8671
2. – Община с. Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел.
захранване на ПИ 048004 и ПИ 048017 в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови,
преминаващо през поземлени имоти № 048004,
№ 048017 и № 000422 в землището на с. Славянин, община Братя Даскалови. Проектът се намира в дирекция „ТРСИСЕ“ при Община Братя
Даскалови. Заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8764
3. – Община с. Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект „Ел.
захранване на приемно-предавателна GSM/UMTS
станция от мрежата на БТК АД PD2949 „HIGHWAY
ORIZOVO“ и ПУП – ПРЗ относно ПИ 076039
като част от ПИ 076015“, с. Оризово, община
Братя Даскалови, преминаващо през поземлени
имоти № 076015 и № 076037 в землището на с.
Оризово, община Братя Даскалови. Проектът
се намира в дирекция „ТРСИСЕ“ при Община
Братя Даскалови. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8786
134. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заитересуваните лица, че е изготвен ПУП – ПП
(парцеларен план) за обект: „Кабелна електронна
съобщителна мрежа от км 23+536 на републикански път 1-5 Русе – Велико Търново до с. Тръстеник,
община Иваново, област Русе“. Проектът може
да се разгледа в оперативно звено „УТ“ – I етаж
на ул. Олимпийска 75, с. Иваново. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до община Иваново, с.
Иваново, ул. Олимпийска 75, ет. 1, ТСУ, в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8766
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174. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен ПУП
(подробен устройствен план) – ПП (парцеларен
план) за трасе на подземен кабел 20 kV за обект:
„Изграждане на фотоволтаична система“ в ПИ
020093, местност Рай манастир, в землището на с.
Табачка, община Иваново, област Русе. Проектът
се намира в оперативно звено по устройство на
територията в община Иваново, ет. 1. Възражения се подават на основание чл. 128, ап. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8767
175. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен ПУП
(подробен устройствен план) ПП (парцеларен
план) за трасе подземен кабел 20 kV за обект:
„Изграждане на фотоволтаична система“ в ПИ
020064, местност Рай манастир, в землището на
с.Табачка, община Иваново, област Русе. Проектът се намира в оперативно звено по устройство на територията в Община Иваново, ет. 1.
Възражения се подават на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8768
176. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен ПУП
(подробен устройствен план), ПЗ (план за застрояване) и ПП (парцеларен план) на ПИ 503233,
местност Куклата, в землището на с. Сваленик,
община Иваново, област Русе. Застроителният
план предвиж да изграж дането на рибарник,
състоящ се от басейн за угояване с обща площ
6400 кв.м; карантинен басейн с площ 800 кв.м;
административно-битова сграда с площ 200 кв.м и
БКТП. Парцеларният план предвижда довеждащ
водопровод и ел.кабел до ПИ 503233, местност
Куклата, в землището на с. Сваленик. Проектът
се намира в оперативно звено по устройство на
територията в Община Иваново, ет. 1. Възражения се подават на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8769
180. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен ПУП (подробен устройствен план), ПП (парцеларен план)
за обект: „Трасе на водопровод към ПИ – 060001“,
местност Баба Вела, в землището на с. Червен,
община Иваново, област Русе. Проектът се намира
в оперативно звено по устройство на територията
в Община Иваново, ет. 1. Възражения се подават
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
8770
92. – Община с. Никола Козлево, област
Шумен, отдел „Устройство на територията“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Ветрогенаторен
парк от 13 броя ветрогенератори“, в землищата
на селата Ружица и Никола Козлево, община
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Никола Козлево, област Шумен, който е изложен
в сградата на община Никола Козлево, пл. 23
септември 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8939
123. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 98а ЗУТ
съобщава, че е изготвен проект на специализирана план-схема за газификация на с. Хитрино,
която се намира в общинската администрация
на с. Хитрино, стая 209. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по план-схемата до общинската администрация,
с. Хитрино.
8717

СЪДИЛИЩА
Административен съд – Плевен, І състав, уведомява Стефка Дончева Бешева с постоянен адрес
Плевен, ул. Дойран 168, вх. А, ет. 3; Маргарита
Иванова Таскаева с постоянен адрес София, ул.
Елисавета Багряна 4, ет. 4, ап. 7; Люба Ленкова
Бешева с постоянен адрес София, ул. Цар Асен
64, ет. 2, и Петър Василев Топалски с постоянен
адрес София ул. 105 № 28, всички с неизвестни
адреси, като заинтересовани страни, че е изготвено решение по адм. д. № 483/2009 г. със следния
диспозитив: „Отменя Заповед № РД-12-2543 от
26.09.2008 г. на кмета на Община Плевен, с която
на Евлоги Маринов от Плевен е признато правото
да придобие собствеността върху новообразуван
имот № 56722.701.545 в м. Стражата в землището
на Плевен. Изпраща преписката по подаденото
от лицето заявление за ново разглеждане на
компетентния орган – кмета на Община Плевен,
при съобразяване с мотивите на това решение.
Отменя Заповед № РД-12-1985 от 04.12.2007 г. на
кмета на Община Плевен, с която е възстановено
правото на собственост на наследници на Мара
Бешева – бивша жителка на Плевен, върху имот
№ 56722.701.2460 съгласно ПНИ за м. Стражата,
Плевен. Изпраща преписката по подаденото
от лицата заявление за възстановяване за ново
разглеждане на компетентния орган – кмета на
Община Плевен, при съобразяване с мотивите на
това решение. Решението подлежи на оспорване
с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до
страните.“, на основание чл. 48 ГПК във връзка
с чл. 144 АПК.
8840
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 244/2010,
което е насрочено за 16.12.2010 г. от 10,30 ч. с
оспорващ Димитър Тодоров Топалов от Сливен,
кв. Българка, бл. 43, ап. 3, и по което предмет на
оспорване е чл. 16 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на
услуги и предоставяне на права на територията
на община Сливен.
8956

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 30 състав, призовава Милко Иванов
Талев, Кирил Георгиев Йотов, Лилия Ангелова
Йотова, Иванка Велинова Максимова, Ангел
Георгиев Димитров, Богданка Кунчова Тодорова,
Дианна Благолюбова Модева, Даниела Божилова
Божилова-Барезава, Боряна Божилова, ЕС на ул.
Жолио-Кюри 9 чрез домоуправител Олга Кутищева, Василка Спасова Симеонова, Юлия Ненова
Кирова, Галина Иванчева-Юрукова, Найда Дечева
Иванова, Димитър Михайлов Димитров, Симеон
Михайлов Димитров, Тодор Иванов Тодоров,
ЕС на ул. Антон Павлович Чехов 9, бл. 88, чрез
домоуправител Петър Петров и ЕС на ул. Антон
Павлович Чехов 9, бл. 89, чрез домоуправител
Светлин Жеков като заинтересовани страни по
адм. дело № 386/2010, образувано по жалба на
Биляна Илиева Попова от София, срещу Решение
№ 241 от 16.04.2009 г. на Столичния общински
съвет в частта му, отнасяща се до квартал 37,
местност „Изток-Изток“, част І и ІІ, по плана на
гр. София. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 02.12.2010 г. от 10 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
8865
Сливенският окръжен съд, гр. отделение,
ІІІ състав, призовава Хайко Банер, роден на
28.08.1971 г. в Лампесдорф, Ощац, Германия,
гражданин на Република Германия, във връзка с
образувано гр. д. № 377/2010 по иск за оспорване
на бащинство с правно основание чл. 62, ал. 2
СК, предявен от Велислава Славчева Стефанова.
Ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с нея и приложенията
към същата, които се намират в деловодството
на съда, като посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8839
Софийският районен съд, ІІ ГО, 74 състав,
призовава Елена Борисова Трънкарова (Замойска) и Пиер-Андре Борисов Трънкаров, с
неизвестни по делото адреси, да се явят в съда
на 17.12.2010 г. в 11 ч. като ответници по гр. д.
№ 28130/2006 по описа на СРС, ГО, 74 състав,
по предявен иск за делба на недвижим имот.
Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
ГПК от 2007 г.
8838
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, на
основание чл. 35 КМЧП призовава Жозефина
Мария Лизолете-Шварценбек с адрес Германия,
община Пуллах, Пухайм, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.01.2011 г. в 15,30 ч.
като ответница по гр. д. № 5157/2008, заведено
от Лидия Вилхелм Рац. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8860
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Софийският районен съд, ГО, 56 състав, призовава Анна Георгиева Казанджиева с последен
адрес София, ж. к. Зона Б-5, бл. 16, вх. К, ет. 7,
ап. 200, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.01.2011 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.
д. № 5157/2008, заведено от Лидия Вилхелм Рац.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8861
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, призовава Цецка Георгиева Павлова с последен адрес
София, ж. к. Красна поляна, бл. 101, вх. В, ет. 1,
ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.01.2011 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.
д. № 5157/2008, заведено от Лидия Вилхелм Рац.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8862
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, призовава Климент Наумов Климентов с последен
адрес София, ж. к. Лагера № 36, вх. 1, ет. 8,
ап. 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.01.2011 г. в 15,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 5157/2008, заведено от Лидия Вилхелм Рац.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8863
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, призовава Жорж Иванов Рац с последен адрес София,
бул. Евлоги Георгиев 72, ет. 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 27.01.2011 г. в 15,30 ч.
като ответник по гр. д. № 5157/2008, заведено
от Лидия Вилхелм Рац. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8864
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 90
състав, е образувал гр. д. № 5349/2010 по иск с
правно основание чл. 49 СК от Благовеста Илиева Каиш срещу Сабри Каиш с последен адрес
София, ж. к. Борово, бл. 10, вх. Б, ет. 2, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с нея и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8859
Софийският градски съд, І гр. отделение, 10
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д. № 10845/2009
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу Петър
Николов Петров, с постоянен адрес София, ж.
к. Люлин, бл. 333А, ет. 7, ап. 45, и Иванка Тодорова Трендафилова с постоянен адрес София,
ж. к. Люлин, бл. 333А, ет. 7, ап. 45, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 06.04.2011 г. от 11 ч. Дава двумесечен срок от
датата на обнародване на заинтересованите лица
до датата на съдебното заседание да предявят
претенции върху имуществото, притежавано

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

от Петър Николов Петров и Иванка Тодорова
Трендафилова, описано, както следва: От Петър
Николов Петров и Иванка Тодорова Трендафилова:
Урегулиран поземлен имот в Банкя, кв. Изгрев,
ул. София 100, целият с площ от 546 кв. м, обозначен по скица като имот с планоснимачен
№ 2744 до квартал 37 по регулационния план на
кв. Изгрев, гр. Банкя – София, при граници по
скица: улица, имот с планоснимачен № 2459, от
две страни имот с планоснимачен № 68, с пазарна
стойност 87 360 лв. Търговски обект № 108 в базар
в София, ж. к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру,
търговско-административен комплекс „Силвър
център“ – Люлин, с трафопост, на кота +4.34,
със застроена площ от 12,90 кв. м, при съседи:
изток – улица, запад – търговски обект № 109 в
базар, север – коридор, юг – офис № 36, заедно с
0,15 % идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото, цялото
с площ от 6905 кв. м, съставляващо урегулиран
поземлен имот I-749, 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756 в квартал 12 по плана на гр. София, местност
„Люлин – център“, при граници на имота по
скица: от изток – улица и урегулиран поземлен
имот VIII-746, от запад – улица Фортов път, от
север-улица, от юг – бул. Джавархарлал Неру,
с пазарна стойност 39 000 лв. Припадащите се
на притежавания от нея обект (№ 108, в базар в
търговско-административен комплекс „Силвър
център“ в София, ж. к. Люлин, бул. Джавахарлал
Неру 28) 10/6673,80 идеални части от правото на
собственост върху урегулиран поземлен имот,
за който съгласно действащата дворищна регулация, одобрена със Заповед № РД-09-50-107 от
06.03.2000 г. е отреден УПИ (парцел) І-749, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756 от квартал № 12 по плана на
град София, местността „Люлин-център“, целият
с площ от 6905 кв. м, при съседи: улица-от три
страни и УПИ VІІІ-740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
без построените върху описания недвижим имот
сгради, с пазарна стойност 10 263 лв. Имот пл.
№ 209, парцел V-209 в кв. 32 по плана на с. Стара
река, община Сливен, с площ 660 кв. м празно
дворно място с подобрения и насаждения при
граници: от две страни улици и парцели VІ-208
и ІV-209. Имот пл. № 209, парцел ІV-209 в кв.
32 по плана на с. Стара река, община Сливен,
с площ 525 кв. м, жилищната сграда, построена
в имота на два етажа, състояща се от четири
стаи и две сервизни помещения – паянтова,
застроена върху 114 кв. м, други подобрения и
насаждения, при граници: от една страна – улица и парцели III-206 и V-209, с пазарна стойност
общо на посочените имоти 94 470 лв. Сумата
от 12 000 лв., която се явява цената на отчуждителната сделка с праводател проверяваното
лице и приобретател Г. Ангелов, за апартамент
№ 1 на първи жилищен етаж в бл. 333, вх. А на
ж. к. Люлин, София, представляващ портиерски
апартамент с площ 30,26 кв. м, при съседи: от
изток – стълбище, от запад – зелена площ, от север – коридор, от юг – асансьор, отгоре – ап. № 4,
и отдолу – мазета, заедно с избено помещение
№ 1 с площ 2,26 кв. м при съседи: от изток – коридор, от запад – коридор, от север – мазе № 2 и
от юг – коридор, заедно с 1,022 % идеални части
от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „SLК
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230“, първа регистрация – 16.07.1999 г., шаси №
WDВ1704471F141673, двигател № 11197310024313, с
цвят – сив. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190 Е“, първа регистрация – 08.07.1985 г., шаси
№WDВ2010341F125088, с цвят – черен. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Експрес“, първа регистрация – 03.07.1987 г., двигател № СIЕВ756А001741,
шаси № VFIF4010401045089, с цвят – бял. Мотопед
марка „Пежо“, модел „Джетфорс 50“, двигател с
обем: 50 куб. см, шаси № VGААI ААJА0000I552,
двигател № 12675670, с цвят – червен. Наличната сума по сметка № 17321327343001 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Иванка Трендафилова
(съпруга на проверяваното лице). Наличната сума
по сметка № ВG86 UВВS 84234133263317 в „Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр Иванка
Трендафилова. Наличната сума по сметка № ВG28
UВВS 84234233263310 в „Обединена Българска
Банка“ – АД, с титуляр Иванка Трендафилова.
8858
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 672/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ойл
Гарант 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Лозенград 7Б, с предмет
на дейност: всякаква търговия с всякакви стоки
в страната и в чужбина, разкриване на складове,
магазини, кафенета, ресторанти, хотели, селскостопанска дейност – производство, изкупуване,
преработка на растителна, животинска и селскостопанска продукция, транспортна дейност – превоз на пътници и товари със собствен и нает
транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Захари Иванов Русев.
5399
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 689/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Майдеф – 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Любен Каравелов 7, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: строителство, търговия на едро, вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки, суровини,
материали, съоръжения, машини и окомплектовка, за които няма нормативно ограничителен
режим, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, вкл. франчайзинг, всякаква
друга дейност, която не е нормативно забранена.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Вейсал Байрам Али, Саид
Ереджеб Ахмед и се управлява и представлява
от Вейсал Байрам Али.
5400
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 686/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Варош инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Мидия 4А, с предмет на дейност:
разработване и реализация на инвестиционни
проекти в областта на строителството, продажба
и/или отдаване под наем на недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, търговска
дейност с всякакви разрешени със закон стоки
в първоначален, обрабаотен или преработен вид,
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транспортна дейност със собствен или наемен
транспорт, посредничество и комисионерство,
търговско представителство, отдаване под наем
на строителна техника, дейности в областта на
строителството и всякакви строителни и монтажни работи (след вписването в Централния
професионален регистър на строителя), както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Марин Георгиев Маринов,
Добромир Маринов Георгиев, Галина Маринова
Георгиева и Динко Илиев Динев, който го управлява и представлява.
5401
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 34/2006 за „Терра Тоскана“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Красимир
Николов Куцаров; дружеството ще се управлява
и представлява от Мариано Гуарино.
5402
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 688/2007 за „Дари ленд“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Търговище, кв. Запад, бл. 69, вх. В, ап. 52, в
Разград, ул. Братя Миладинови 13.
5403
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 37/91 за „Мик“ – АД: освобождава като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Надка Борисова Ботева; вписа като
изпълнителен директор Ангел Йорданов Стефанов; вписа като прокурист Радмил Радионов
Райковски; дружеството ще се представлява от
Ангел Йорданов Стефанов, Олег Чабалурхва и
Радмил Радионов Райковски заедно и поотделно.
5404
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 178/2004 за „Съни – Мекс“ – ООД: заличава като съдружник Гюнер Давидов Ямаков;
заличава като съдружник и управител Метин
Назиф Сали; вписа като съдружник Рейхан Мах
муд Ахмед; вписа като съдружник и управител
Айтен Махмуд Ахмед.
5405
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 532/2007 за „Пим инс финанс“ – ЕООД:
допълва предмета на дейност с „валутни сделки“.
5406
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 654/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ади – мед“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ж.к. Освобождение 3, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, консултиране и реализация на международни проекти, внос и износ на стоки, вътрешен
и международен превоз, спедиция, транспортни
услуги, сделки с недвижими имоти, просредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, консултантска дейност, експлоатация на
търговски обекти за продажба на хранителни
стоки и стоки за бита, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство
и хотелиерство, лизинг, продажба на стоки на изплащане, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, транспортни, спедиторски услуги,
всякакви други, незабранени със закон сделки или
услуги, като за тези, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Аделина Георгиева Пенчева.
5407
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия
на общото събрание на акционерите годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Общински пазари – Разград“ – ЕАД, Разград, по ф.д. № 326/99
в търговския регистър.
5408
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 219/2007 за „Серендипити“ – ЕООД: вписа като съдружник и управител Джени Савитрие
Кандхай; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Серендипити“ – ООД, със седалище с. Черковна и адрес
на управление ул. Иван Вазов 2 и се управлява и
представлява от Пол Флиърс и Джени Савитрие
Кандхай заедно и поотделно.
5409
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 625/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ай – Су“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ж.к. Лудогорие 5, ет. 7,
ап. 35, с предмет на дейност: производство и
реализация на всякакви закуски, дюнер, грил,
ресторантьорство, кафетерия и бърза закуска,
производство, преработка и реализация на всякаква селскостопанска продукция, търговия с
всякакви промишлени и непромишлени стоки в
страната и в чужбина, консултантска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
предприемачество, представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, транспортна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и преставлява от едноличния
собственик Айхан Мехмед Ниязи.
5410
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 64 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 64/2001 вписа в регистъра за
еднолични търговци прехвърляне на ЕТ „Хатидже
Яхова“ от едноличния търговец Хатидже Вели Яхова
на Вели Акифов Арифов и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Велис – Вели Арифов“.
5411
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 659/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геокад – ДС – Разград“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Арда 1,
бл. Малина 1, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност:
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топографо-геодезически и кадастрални дейности,
проектантска и инженерно-внедрителска дейност,
услуги на населението от всякакъв вид, транспортни, финансови услуги, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа дейност между фирми,
търговия с всякакви стоки, външнотърговска
дейност и други, разрешени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Донка Маринова Станева.
5412
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 656/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Юро пласт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Грънчарска 24, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: строителство и строително-монтажна
дейност, производство, продажба и монтаж на PVC
и алуминиева дограма, производство и продажба
на текстил и текстилни изделия в страната и в
чужбина, вътрешна и външна търговия, вкл. реекспорт и комисионерска дейност, производство
и продажба на промишлени и непромишлени
стоки в страната и в чужбина, производство и
изкупуване на селскостопанска и животинска
продукция в страната и в чужбина, кафе-интернет,
кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешен и международен туризъм и рекламна
дейност, представителство на фирми в страната и
в чужбина, външнотърговска дейност и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Юджел Джеферов Ахмедов и Гюлвер
Алиосман Али, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
5413
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 658/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „МЛ Лазарови“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Дъбрава 26, с предмет на дйност:
търговия с промишлени и непромишлени стоки
в страната и в чужбина, услуги по хигиенизиране на домове, офиси и магазини в страната и
в чужбина, козметични услуги в страната и в
чужбина, производство, преработка, изкупуване
и продажба на всякаква продукция, хотелиерство
и ресторантьорство, търговско представителство,
посредничество, агентство, комисионерска дейност, вътрешен и международен туризъм, строително-монтажна дейност, спедиторска дейност и
транспортни услуги, изграждане и експлоатация
на супермаркети и верига от магазини, оказион,
организиране на спортни и развлекателни програми, разработка и внедряване на нови технологии,
вътрешна и външна търговия и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Мария Евтимова Лазарова, Лъчезар
Петров Лазаров и се управлява и представлява
от Мария Евтимова Лазарова.
5414
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на
общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Свежест – 98“ – АД,
Разград, по ф.д. № 144/99 в търговския регистър.
5415
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 701/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кейт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, бул. Бели Лом 56, вх. Б, ет. 8,
ап. 45, с предмет на дейност: търговия с всякакви
стоки на едро и дребно в страната и в чужбина,
посредническа, комисионна, преводаческа или
рекламна дейност, търговия с недвижими имоти,
строителни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от управителя
Катя Димитрова Димитрова.
5416
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 660/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ем – Престиж“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ж.к. Орел, бл. 26, вх. Б, ет. 3, ап. 11, с
предмет на дейност: дърводелски услуги, обработка, преработка и заготовка на дървен материал,
дървени елементи и ламинирани плоскости,
производство и реализация на мебели, строителни и строително-ремонтни услуги, предприемачество, представителство и посредничество,
внос, износ и търговия с всякакви промишлени
и непромишлени стоки в страната и в чужбина,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, транспортна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Сали Енвер Сали, Енвер
Салиев Енверов и Мустафа Сали Енвер, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
5417
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ регистрира с решение № 2 от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 233/2006 прекратяването и обявяването в
ликвидация на „Де Хруш Адвайсбюро“ – ЕООД,
с ликвидатор Паулус Леонардус де Хруш и със
срок на ликвидация 8 месеца.
5418
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на
общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Лудогорие 91“ – АД,
гр. Кубрат, по ф.д. № 4/96 в търговския регистър.
5419
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 624/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тамрон текстил“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Станка Николица 6,
вх. А, ап. 5, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка на стоки и други вещи с цел
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препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт на стоки, собствено производство, на
облекла и производство на трети лица, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг, както и всякакви
други разрешени със закон сделки, за които не
съществуват особени забрани от закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Отмар Шнайдер.
5420
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 632/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Разград, ул. Иван Вазов 21, ет. 3, офис 22,
с предмет на дейност: внос, износ и търговия с
хранителни стоки и продукти от всякакъв вид,
външнотърговска дейност, сделки с недвижими
имоти, транспорт и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, туризъм, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, хотелиерство,
ресторантьорство, строителна дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция,
както и друга търговска дейност по смисъла на
чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Наим Нади Бардакчъ.
5421
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 630/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„А Д С пропърти дивелопар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, бул.
Дружба 4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с всякакви стоки в страната
и в чужбина, търговия с недвижими имоти,
строителна и транспортна дейност, маркетинг,
търговско посредничество и представителство
(без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа, ремонтна и сервизна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Анджела Джой Кърми.
5422
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 631/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дегойл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Кубрат,
ул. Юрий Гагарин 7, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: търговия с петрол и петролни продукти,
както и с техните производни, експлоатация на
бензиностанции и газстанции, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първочален,
обработен или преработен вид, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтни дейности, транспортна
дейност със собствен или наемен транспорт,
посредничество и комисионерство, търговско
представителство, както и всякаква друга дейност,
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незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Георги Стефанов Николов и Денислав Илиев
Маринов и се управлява и представлява от Георги
Стефанов Николов.
5423
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
ф. д. № 239/2007 за „Ситс мебел“ – ООД: вписа нов
адрес на управление: ул. Паркова 6, ет. 3; вписа като
съдружник Шерафеттин Ърмак и Орхан Унджу;
вписа като управител Мелих Унджу; дружеството
ще се управлява и представлява от Мехмед Хакан
Унджу и Мелих Унджу заедно и поотделно.
5424
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 617/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ДС пропертиес“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Дончо Сумпаров 49, вх. В, ап. 7, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими
имоти, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със съдружници Дебора Джон
Мартин и Стивън Гари Кол, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5425
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 663/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Автотест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград,
Източна промишлена зона, газстанция на фирма
„Социалинвест“ – ЕАД, Разград, 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, външна търговия, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки и услуги, периодични технически прегледи на моторни превозни средства,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, ниско и средно строителство,
сделки с петролни продукти и производните им,
авторемонтни услуги и всякакви други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5100 лв., с неопределен срок, със съдружници Тихомир Димитров Халаджов, Боян Георгиев Бонев,
Димитър Тихомиров Димитров и се управлява и
представлява от Тихомир Димитров Халаджов и
Боян Георгиев Бонев заедно и поотделно.
5426
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 690/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Хе – Же – А“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Кубрат, ул. Н. Й. Вапцаров
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4А, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство и инсталация на противопожарни системи, сделки с
недвижими имоти, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, вътрешен и
международен туризъм, рекламна, комисионна и
лизингова дейност, реекспорт и бартер, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно,
изкупуване, производство, преработка и продажба на дървени въглища, преработка и продажба
на селскостопанска продукция в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговия с хранителни и нехранителни
стоки, петролни продукти, машини, съоръжения,
строителна дейност, откриване на магазини за
покупко-продажба на всякакви промишлени,
непромишлени, хранителни стоки на едро и
дребно, дървообработване, внос, износ на селскостопанска продукция, както и друга дейност по
смисъла на чл. 1 ТЗ и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Мурат Чинги и Мехмет Йозайдън
и се управлява и представлява от Мурат Чинги.
5427
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 700/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Деси – ауто“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Кирил и Методий 9К, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строителна дейност и всичко свързано с нея, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, търговия с автомобили, части на автомобили и
внос, туристически, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, лизинг, счетоводна
дейност и всякаква друга дейност (търговска)
по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Стефан Трифонов Терзиев и Десислава Стоянова Петкова,
която го управлява и представлява.
5428
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф. д. № 45/96 за „Месокомбинат – Разград“ – АД:
заличава като член и председател на съвета на
директорите Алекси Николов Костов; вписа като
член и председател на съвета на директорите
Владимир Върбанов Русев; дружеството ще се
представлява от Владимир Върбанов Русев и
Николай Стоянов Колев поотделно.
5429
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 439/2005 за „Вива – инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне правото
на собственост върху търговското предприятие
на „Вива – инвест“ – ООД, на „Вива – инженеринг“ – ООД, което поема всичките му права,
задължения и фактически отношения.
5430
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 687/2007 за „Бин – Пхекс“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Шумен, ул. Христо Генчев 3, вх. 3, ет. 7, ап. 59,
в Разград, ж. к. Орел, бл. 23, вх. Ж, ет. 1, ап. 2.
5431
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 537/2007 за „Бот – Ко“ – ЕООД: заличава като управител Ивайла Василева Ботева;
вписа като управител Катина Иванова Пармакова.
5432
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3, чл. 154, ал. 1 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ регистрира промяна с решение по ф. д.
№ 339/2007 за „Вива – инвест“ – ООД: вписва
прехвърляне правото на собственост върху търговското предприятие като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на правоприемника „Вива – инженеринг“ – ООД: вписва
прекратяването и обявяването в ликвидация на
„Вива – инвест“ – ООД, с ликвидатор Владимир
Огнянов Бонев и със срок на ликвидация 7 месеца.
5433
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 379/99 заличаването на
„Книготърговия приват“ – АД, Разград.
5434
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 669/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ландархдизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Абритус, бл. 25, ет. 6,
ап. 24, с предмет на дейност: изработка на инвестиционни проекти, инженерно-внедрителска
дейност, строеж и поддръжка на зелени площи
и архитектурните елементи в тях, интериорен и
екстериорен дизайн, благоустройствени строежи,
производство и търговия с декоративен, овощен
и горски посадъчен материал, лесокултурни дейности, маркиране на гори и дърводобив, оценки на
гори, екологични експертизи и оценки, търговска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Зорка Андонова Лилова.
5435
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 668/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Перла голд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. Добри Чинтулов 23, с предмет на дейност:
производство и покупка на всякакви стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, маркетингова, консултантска,
дизайнерска, инвестиционна и производствена
дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност
в областта на архитектурата, строителството и
градоустройството, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
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импресарски услуги и лизинг, както и всякакви
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Румен Левенов Асенов и Хъкмет
Хасан Мехмед и се управлява и представлява от
Румен Левенов Асенов.
5436
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 661/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йонген пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Братя Миладинови 7,
ап. 8, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с хранителни и промишлени стоки,
вкл. реекспорт, с комисионна дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция и промишлени
стоки в страната и в чужбина, производство,
услуги и сервиз на селскостопанска транспортна
техника и прикачен инвентар, транспортни и
таксиметрови услуги, строителна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм и рекламна
дейност, представителство на фирми в страната
и в чужбина, оказионна търговия, антиквариат,
импресарска дейност и информационни услуги,
административноправни и счетоводни услуги и
всякакви дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Роберт Йонген.
5437
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 662/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Астратех“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Кубрат, ул. Странджа 8, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно – внос и
износ, маркетинг, реклама, бартерни, лизингови
и други операции, свързани с експорт и импорт
на стоки и услуги, посредничество, комисионерство и агентство, проектиране, строителство и
ремонт, производство, изкупуване и преработка
на промишлена и селскостопанска продукция,
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа
дейност, автотранспорт и таксиметрови услуги,
шивашки услуги, други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неоп
ределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Севгин Селимов Реджебов.
5438
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 297/2002 за „Кимтекс комерс“ – ООД: заличава като управител Недялко
Генчев Недялков; заличава като съдружник
Райна Колева Темелкова; вписа като управител
Пламен Генчев Недялков; вписа като съдружник
Недялко Генчев Недялков.
5439
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 692/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Комп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ж. к. Орел, бл. 16, вх. Д, ап. 12, с
предмет на дейност: информационни технологии,
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интернет услуги, покупко-продажба на компютърна техника, преводаческа дейност, търговия с
хранителни и промишлени стоки, производство
и продажба на тестени, месни и захарни изделия,
съхранение, кафе-интернет, кафе-аперитив, бистро, бар-дискотека, външна и вътрешна търговия,
строително-монтажна дейност, изделия от дърво,
пластмаса и метал, туризъм, бартерни, комисионни и спедиционни сделки, рекламна и издателска
дейност, импресарска и продуцентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, посредничество
при сделки с движими и недвижими вещи, както
и друга търговска дейност по смисъла на чл. 1,
ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Октай Ремзи Джафер.
5440
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 691/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Б.Т.С.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, ул. Изгрев 16, с предмет
на дейност: строително-монтажни и строително-ремонтни дейности в страната и в чужбина,
счетоводни услуги, търговско представителство
и посредничество, сделки с недвижими имоти,
услуги в селското стопанство и производство на
селскостопанска продукция, транспорт, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, 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, финансово-икономически консултации, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, външнотърговска дейност, всякакви други
незабранени със закон дейности, като за тези, за
които се изисква разрешение на държавен орган,
след получаването му. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Ербай
Абдула Яръмкаш.
5441
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 655/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за
първична медицинска помощ – групова практика
по дентална медицина – Д-р Енев и син“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Христо Ботев 27, с предмет на дейност:
извънболнична първична медицинска помощ,
осъществявана от лекари по дентална медицина,
изразяваща се в диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации,
профилактика, диспансеризация, предписване на
лаборатортни и други изследвания, медицински
дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, домашно наблюдение, лечение, грижи и
помощ на болни в домашни условия, предписване
на лекарства, превързочни материали и медицински пособия за лечение на болни, експертиза
за временна нетрудоспособност, наблюдение и
оказване на медицинска помощ при бременност
и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за
физическото развитие на лица до 18 г., дейности
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по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с дейността на лечебното заведение,
удостоверяващи здравословното състояние на
пациентите, насочване на пациенти за консултации при специалисти и за хоспитализация, както
и търговски сделки в левове и валута за нуждите
на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Тодор
Великов Енев и Велин Тодоров Великов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
5442
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 708/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Медика 97“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Русе 4, вх. Б, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптеки съобразно изискванията на Закона за лекарствата и аптеките
в хуманната медицина и другите относими към
това нормативни актове и след снабдяване с
разрешение за такъв вид дейност от министъра
на здравеопазването. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Пенка
Георгиева Генчева.
5972
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 719/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проект дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. 11 август 9, с предмет
на дейност: изграждане и въвеждане в експлоатация на помещения за промишлено отглеждане
на птици, птицевъдство, животновъдство, изграждане и експлоатация на бази за съхранение
на селскостопанска продукция, растениевъдство,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, търговия на дребно и едро с всякакви
разрешени със закон стоки, които могат да бъдат
в първоначален, обработен или преработен вид,
външнотърговска дейност, посредничество и комисионерство, търговско представителство на български и чуждестранни юридически лица, наемане
и експлоатация на търговски обекти, създаване
на търговски вериги, арендуване на земеделски
земи, транспортни услуги в страната и в чужбина
със собствен или наемен транспорт, хотелиерство
и ресторантьорство, консултантски услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Радостин Иванов Георгиев.
5973
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 707/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алайвтех“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Севар, ул. Витоша 12, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговия на
едро и дребно, сервизна дейност с електронна
апаратура, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска продукция в страната и в
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чужбина, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
преработка и прода жба на селскостопанска
продукция в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговия
с хранителни и нехранителни стоки, петролни
продукти, машини, съоръжения, строителна
дейност, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, консултантски
услуги и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Мердан
Сюлейманов Алиев.
5974
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 705/2007 вписа в търговския регистър дружест
во с ограничена отговорност „Виватранс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. Братя Миладинови 7, с предмет на дейност:
международен транспорт, вътрешна и външна търговия, консултиране и реализиране на
международни проекти, внос и износ на стоки,
сделки с недвижими имоти, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, експлоатация на търговски
обекти за продажба на хранителни стоки и стоки
за бита, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено и
чуждо производство, търговско представителство
и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, лизинг, продажба на стоки на изплащане,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, всякакви други незабранени със
закон сделки или услуги, като за тези, за които
се изисква разрешение на държавен орган, след
получаването му. Дружеството е с капитал 100
000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Красимир Стойков Щерев и „Рустайм“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от Красимир
Стойков Щерев.
5975
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 328/2004 за „Спринт“ – ЕООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 25 000 лв.; допълва
предмета на дейност с „вътрешен и международен
транспорт на товари и пътници“.
5976
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 715/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ас.Ком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, бул. Априлско въстание 27,
с предмет на дейност: маркетинг, търговия с потребителски стоки, информационни технологии,
търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Бояна Станкова Мечкова.
5977
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 768/98 за „Йовета – глас
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трейдинг“ – ООД: заличава като съдружник
Райна Николова Дончева; вписва като съдружник
Никола Джипов Николов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Велеслав
Йорданов Тачев.
5978
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 356/2007 за „Пеми“ – ООД: вписа
прехвърляне на ЕТ „Пеми – Тамер Салимов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на правоприемника „Пеми“ – ООД.
5979
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 737/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нами“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ж. к. Орел, бл. 24, вх. А, ет. 6,
ап. 16, с предмет на дейност: обзавеждане и
експлоатация на барове, заведения за обществено хранене, организиране на игри, вътрешна и
външна търговия, консултиране и реализиране
на международни проекти, внос и износ на стоки, вътрешен и международен превоз, спедиция,
транспортни услуги, сделки с недвижими имоти,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, експлоатация
на търговски обекти за продажба на хранителни
стоки и стоки за бита, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство
и хотелиерство, лизинг, продажба на стоки на изплащане, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, транспортни и спедиторски услуги,
всякакви други незабранени със закон сделки или
услуги, като за тези, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Мария Тодорова Христова.
5980
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 603/2007 за „Унан“ – ЕООД:
вписа като съдружник и управител Апдил Унан;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Унан“ – ООД,
със седалище Разград и адрес на управление ул.
Иван Вазов 21, ет. 3, офис 22, и с предмет на
дейност: всякакви строително-монтажни дейности в страната и в чужбина, вкл. индустриално бояджийство, индустриално почистване,
индустриални метални заваръчни дейности,
индустриално-монтажни дейности, събаряне на
сгради, строително измазване и замазки, фаянс
и теракота, покривни конструкции, монтаж и
ремонт на водоснабдителни, канализационни и
топлофикационни мрежи и системи, монтаж на
електрически инсталации, изработка и монтаж
на електрически инсталации, изработка и монтаж на врати и прозорци, обработка на стъкло,
изработка на стъклопакети, алуминиева и ПВЦ
дограма, търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина със стъкло, стъклопакети, алумини-
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ева и ПВЦ дограма, всякакви други стъкларски
услуги, складови сделки, товарна и разтоварна
дейност, спедиционни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина (вътрешна
и външна търговия), производство на стоки от
собствено производство, селскостопанска дейност,
превозни сделки, вкл. превоз на всякакви товари в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, лизинг,
ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни или други услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството се
управлява и представлява от Мухамет Рамазан
Унан и Апдил Унан заедно и поотделно.
5981
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 718/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ник – 21 – Мечев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, бул. България 52, вх. В,
ап. 23, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно в страната с всякакви стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ
на всякакви стоки в страната и в чужбина, като
апаратури и технологично оборудване за водоснабдяване и газификация на промишлени предприятия,
резервни части, машини и съоръжения, строителни
материали, дървени материали и изделия от тях,
нерентабилни материали и суровини, изкупуване
на вторични суровини, преработка на отпадъци
и отпадъчен материал, строителство, монтаж и
ремонт на външни и вътрешни водопроводни и
канализационни системи, силнотокови и слаботокови инсталации, консултантски и инженерингови
услуги по водопроводни и газопроводни системи,
производство, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция в страната
и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност и търговско представителство (без процесуално), комисионни и консигнационни сделки,
консултантски услуги, мениджмънт и рекламна
дейност, спедиторска, транспортна и туристическа
дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, откриване на заведения за обществено хранене, създаване и обслужване на детски
и учебни заведения и всякаква друга незабранена
със закон търговска дейност (след получаване на
съответното за нея разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Николай Марков Мечев.
5982
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 722/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жак Клузо лимитед“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Разград, ул. Венелин 40, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
всякакви стоки в страната и в чужбина, търговия
с недвижими имоти, строителна и транспортна
дейност, маркетинг, търговско посредничество и
представителство (без процесуално), спедиторски
и туристически услуги, преводаческа, ремонтна и
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сервизна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност и всякаква друга дейност,
незабранена със закон Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Джеймс
Андрю Слейт.
5983
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 706/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Филмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, бул. Бели Лом 40, стая 45,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба, внос, износ
и реекспорт на стоки от собствено производство
и производство на трети лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и лизинг, както и всякакви други
разрешени със закон сделки, за които не съществуват особени забрани на закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Филип Пол Поперт.
5984
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 726/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Момина чешма“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, бул.
България 5, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 6000 лв., с неопределен срок, със съдружници „Бордони“ – ЕООД, София, и „БООБ“ – ЕООД,
Разград, и се управлява и представлява от управителя Мариета Симеонова Кръстева.
5985
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 717/2007 за „Бетрон“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Бургас, ул.
Гурко 18, ет. 2, в с. Костанденец, ул. Ивайло 2.
5986
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 709/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сел – Ай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Голям Поровец, ул. Еделвайс 8, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ – вътрешно- и външнотърговска
дейност със стоки, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, разкриване на
производствени предприятия, инвестиране и
програмиране, консултантска дейност, вътрешна
и международен туризъм, преработка и търговия
на едро и дребно с всякаква селскостопанска
продукция в страната и в чужбина и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Фатме Ибрямова Алиева.
5987
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 439/2005 за „Вива – инженеринг“ – ООД: увеличава капитала от 5000 лв.
на 15 000 лв.; вписва като съдружник Георги
Иванов Кюлев.
5988
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 544/2000 за „Виржи – Величко Енчев“ – ЕООД: заличава като управител Величко
Енчев Енчев; вписа като управител Ростислав
Величков Енчев.
5989
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 711/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Деко дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, ул. Генерал Драгомиров 2,
с предмет на дейност: търговия с хранителни и
промишлени стоки, вкл. реекспорт, комисионна
дейност, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция
и промишлени стоки в страната и в чужбина,
производство, услуги и сервиз на селскостопанска транспортна техника и прикачен инвентар,
транспортни и таксиметрови услуги, счетоводни
услуги, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм
и рекламна дейност, представителство на фирми
в страната и в чужбина, оказионна търговия,
антиквариат, импресарска дейност и информационни услуги, административноправни услуги
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Мергюл Ибрямова Салиева,
Мелекбер Ибрямова Гавалджи, управлява се от
Мергюл Ибрямова Салиева и се представлява от
Мелекбер Ибрямова Гавалджи и Мергюл Ибрямова Салиева заедно и поотделно.
5990
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф. д. № 356/2003 за „Аннона грейн“ – АД: заличава
като членове на съвета на директорите Винченцо
Турризи и Николай Илиев Костов; вписа като
членове на съвета на директорите Стефан Тошев
Крачунов и Стоян Димитров Иванов; вписа като
председател на съвета на директорите Теодор
Иванов Иванов.
5991
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 753/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еми – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Цар Калоян, ул. София 35, с предмет на дейност: строителство, транспорт, сделки
с недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, счетоводни услуги,
търговско представителство и посредничество,
услуги в селското стопанство и производство на
селскостопанска продукция, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
комисионни и спедиционни сделки, финансовоикономически консултации, сделки с интелектуална собственост, лизинг, строително-монтажни
и строително-ремонтни дейности в страната и в
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чужбина, външнотърговска дейност, всякакви
други незабранени със закон дейности, като за
тези, за които се изисква разрешение на държавен
орган, след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Мехмед Тефик Мехмед.
5992
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 540 от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 540/93 вписа в регистъра
за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ „Ирфан
Мюзелифов – Ирфан“ от едноличния търговец
Ирфан Мюзелифов Алиосманов на Шерифе Хюсеинова Алиосманова и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Ирфан – Шерифе Алиосманова“.
5993
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 757/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Булгериан Кантри
Хаусес“ – ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Любен Каравелов 51, с предмет
на дейност: изработване и покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба, внос,
износ и реекспорт на стоки от собствено производство и производство на трети лица, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг, както и всякакви
други разрешени със закон сделки, за които не
съществуват особени забрани на закона, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Мехмед Велиев Хафузов
и „Финк“ – ООД, и се управлява и представлява
от Мехмед Велиев Хафузов и Пол Флиърс заедно
и поотделно.
5994
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 755/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Разград
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ж. к. Орел, бл. 13, вх. Г, ап. 3, с предмет
на дейност: производство, изкупуване, преработка
и продажба в страната и в чужбина (внос, износ)
на всякаква растителна, животинска продукция
и продуктите от нея, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, строителство
и строително-монтажна дейност, дейности в
сферата на комуникациите и информационните
технологии, компютри, интернет, производство и
продажба на промишлени и хранителни стоки в
страната и в чужбина, хотелиерство, туризъм и
рекламна дейност, агенция за недвижими имоти, външнотърговска дейност, организиране на
всякакви социално-културни курсове и обучение
(езикови курсове за чужденци, компютърни курсове, курсове „шев и кройка“ и др.) и всякакви
дейности, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Бюлент Айлъ, Ведат Шабан Ахмед,
Ахмед Шабан Ахмед и се управлява и представлява от Бюлент Айлъ и Ведат Шабан Ахмед
заедно и поотделно.
5995
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 748/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Айс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Завет, ул.
Пейо Яворов 3, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство, преработка и
търговия с растителна и животинска продукция,
производствена дейност, транспортни услуги,
строителство и строително-монтажни услуги,
предприемаческа дейност, рекламна, импресарска,
издателска дейност, организиране на екскурзии,
бартерни сделки, многостранни и обвързващи
сделки, лизинг, маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство, ноу-хау, инвестиционна дейност, търговия
с петролни продукти, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Керим Кязим Кьосеолу и Лютвие
Мехмед Кьосеолу и се управлява и представлява
от Керим Кязим Кьосеолу.
5996
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 300/2007 за „Гард“ – ЕООД: вписа
прехвърляне на ЕТ „Гард – Драгомир Стоянов“
като съвкупност от права, задължения, клиентела
и фактически отношения на правоприемника
„Гард“ – ЕООД.
5997
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 92/2003 за „Амбулатория
за първична стоматологична помощ – Групова
практика – д-р Моника Иванова Енчева-Стефанова и д-р Светломир Иванов Стефанов“ – ООД:
променя наименованието на „Амбулатория за
първична медицинска помощ – Групова практика – д-р Стефанови“ – ООД; вписа нов адрес
на управление: ул. Паркова 6, ет. 1; вписа нов
предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации,
профилактика, предписани лабораторни и други
изследвания, медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност, лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
експертиза на временна нетрудоспособност, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл.
профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с дейността, и насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, извършвани
от лекари по дентална медицина.
5998
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 749/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ТИС“ – ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Йордан
Чобанов 12, с предмет на дейност: строителна,
монтажна и ремонтна дейност, инвестиционна,
проектантска и надзорна дейност, внос и износ,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина и всичко, което не противоречи на закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Гечо Вълков Жеков, Стефан
Радоев Стоянов, Галина Стефанова Илиева и се
управлява и представлява от Гечо Вълков Жеков.
5999
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 605/2007 за „Интерлас“ – ЕООД:
премества седалището и адрес на управление от
с. Брестовене, ул. Н. Й. Вапцаров, в Разград, ул.
Иван Вазов 21, ет. 3, офис 22; вписа нов предмет на дейност: всякакви строително-монтажни
дейности в страната и в чужбина, вкл. индустриално бояджийство, индустриално почистване, индустриални метални заваръчни дейности,
индустриално-монтажни дейности, събаряне на
сгради, строително измазване и замазка, фаянс
и теракота, покривни конструкции, монтаж и
ремонт на водоснабдителни, канализационни и
топлофикационни мрежи и системи, монтаж на
електрически инсталации, изработка и монтаж
на врати и прозорци, обработка на стъкло, изработка на стъклопакети, алуминиева и ПВЦ
дограма, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина със стъкло, стъклопакети, алуминиева и ПВЦ дограма, всякакви други стъкларски
услуги, складови сделки, товарна и разтоварна
дейност, спедиционни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина (вътрешна
и външна търговия), производство на стоки от
собствено производство, селскостопанска дейност,
превозни сделки, вкл. превоз на всякакви товари в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, лизинг,
ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни или други услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон.
6000
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 751/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Исперих
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Васил Левски 67, ет. 1,
офис 1, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, бартерни сделки, комисионна, оказионна търговия, посредническа
дейност, търговия с хранителни стоки, алкохолни
и безалкохолни напитки, ресторантьорство и хотелиерство, таксиметрови и транспортни услуги
у нас и в чужбина, рекламна дейност, импресарска дейност, организация и осъществяване
на артистични и шоупрограми, селскостопанска дейност, консултантска дейност, търговия
на едро и дребно, внос и износ на всякакви
дейности, стоки и услуги, ремонтни дейности
и обслужване в автосервизи с предлагане на
всички необходими аксесоари за автомобили
и техните принадлежности, както и ремонтни
части – нови и втора употреба, дърводобив,
преработка и производство на дървен материал
и търговия с дърва, полиграфия и ситопечат и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 7000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Георги Илиев Георгиев,
Левент Ибрям Салим, Бейсим Басри Шукри,
Даил Мустафа Даил, Аврам Иванов Асенов, Нехрин Исуф Яшар, Ердан Зехти Хамди, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6001
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 118/93 за „Швейк“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Муталиб Кязимов Ахмедов; вписа като съдружник и управител Мергюл
Нуриева Ахмедова; дружеството ще се управлява
и представлява от Мергюл Нуриева Ахмедова и
Ебазер Насуф Юсуф заедно и поотделно.
6002
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2043 от 17.VІІ.2007 г. по ф. д.
№ 982/2000 заличаването на „Лемеш“ – ООД, Русе.
5443
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3410 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 1554/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Шеден Рейзен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Йосиф Дайнелов
25, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия на едро и дребно с всякаква промишлена
и селскостопанска продукция, производство, оказионна и комисионна търговия, представителство,
посредничество, комисионерство, агентиране,
производство и пласмент на селскостопанска
продукция и изделия от хранително-вкусовата
промишленост в законоустановена форма и след
получаване на разрешителни, когато се изискват
такива, хотелиерство, туристически мениджмънт,
валутни сделки, транспортна дейност в страната и
в чужбина със собствени или наети транспортни
средства, сервизно обслужване, складова дейност,
строително-ремонтни и монтажни работи в областта на строителството, газозаваръчни услуги,
търговия с недвижими имоти, посредничество
при наемане на работна сила, производство,
търговия и преработка на билки и етерично-маслени култури и производните им, проектантски,
спедиторски, преводачески, автотехнически и
счетоводни услуги, програмиране и поддръжка
на компютърни системи, рекламна и издателска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Рефика
Адемова Камберова.
5754
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3609 от 15.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 1016/2007 промени за „Монтюпе“ – ЕООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 1 579 400 лв. на 33 361 600 лв.
5755
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3608 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 740/2007 промени за „Пуртиз – България“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в с. Голямо Враново, община
Сливо поле; вписва като съдружници „Свинекомплекс – Голямо Враново – Инвест“ – А Д,
ЕФН 1797009781, и Рубен Изак Чиквашвили;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Пуртиз – България“ – ООД, и ще се управлява
и представлява от управителя Вихрен Ангелов
Димитров.
5756
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3616 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 1104/2006 промяна за „Корбетон България“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, ул. Бисер 2, ет. 2, ап. 5.
5757
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3615 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 471/2006 промяна за „Първанова“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 13 200 лв. на 17 000 лв.
5758
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3614 от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 298/2006 промени за „Амбулатория за първична
извънболнична стоматологична помощ – индивидуална практика – д-р Дориана Енчева“ – ЕООД:
променя наименованието на „Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – д-р Дориана Енчева“ – ЕООД;
в предмета на дейност „медицинска помощ по
стоматология“ да се чете „медицинска помощ по
дентална практика“; променя името на собственика
от Дориана Дочева Енчева-Видинова на Дориана
Дочева Енчева-Виденова.
5759
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3613 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 224/2006 промяна за „Усмивка“ – ЕООД:
допълва предмета на дейност с „транспортни услуги (след получаване на лиценз за извършване
на транспортна дейност)“.
5760
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3612 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 154/2006 промени за „Врипак енджиниъринг“ – ЕООД: заличава като собственик „Врипак
мениджмънт Б.В.“, Холандия; вписва като собственик „Врипак холдинг Б.В.“ – ООД, Холандия.
5761
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3528 от 13.ХII.2007 г. по
ф. д. № 911/2005 промени за „Биомилк“ – ЕООД:
заличава като собственик „Бороимпекс“ – АД,
ЕФН 1704006508, представлявано от Валентин
Панайотов Великов; заличава като управител
Валентин Панайотов Великов; вписва като съдружници Панайот Валентинов Панайотов, Даниела Василева Димитрова-Янкова и Велко Иванов
Иванов; дружеството продължава дейността си
като „Биомилк“ – ООД; вписва като управител
Даниела Василева Димитрова-Янкова, която ще
управлява и представлява дружеството.
5762
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2937 от 15.ХII.2006 г.
по ф. д. № 770/2005 промени за „ССУ – България“ – ООД: вписва като втори управител
Александър Иванов Карчински; дружеството
ще се управлява от управителите Хесус Мариа
Морено Корреа и Александър Иванов Карчински
и прокуриста Иван Александров Карчински и ще
се представлява от управителите Хесус Мариа
Морено Корреа и Александър Иванов Карчински
заедно и поотделно.
5763
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3617 от 17.ХII.2007 г. по ф. д.
№ 770/2005 промяна за „ССУ – България“ – ООД:
вписа увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 1 000 000 лв.
5764
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3545
от 13.ХII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 1387/96 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Специални телове и гвоздеи“ – АД.
5765
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3546 от 13.ХII.2007 г. по
ф. д. № 36/95 промени за „Вавилон“ – ООД: заличава като съдружник „Академия Грифон“ – ООД,
ЕФН 1799012142, представлявано от Атанаска
Кондева Новакова; заличава като съдружник
и управител Любомир Николаев Михайлов;
вписва като съдружник „Лазарета“ – ООД, ЕФН
1797007451, представлявано от Галичка Тинкова
Николова; вписва като втори управител Иван
Красимиров Ениманев; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители
Иван Константинов Иванов и Иван Красимиров
Ениманев заедно и поотделно.
5766
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3551
от 13.ХII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 2468/94 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Пресгрупа Утро“ – ЕООД.
5767
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3553 от 14.ХII.2007 г. по ф. д.
№ 2334/93 промени за „Еконт – транс“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Петр Симеонович Суворов и Володимир Владимирович Запорожан; вписва като членове на
съвета на директорите Лора Николаева Събева
и Алина Николаева Събева.
5768
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3555 от 14.ХII.2007 г. по
ф. д. № 3225/92 промени за „НД“ – ООД: заличава като управител Никола Гринев Дяков;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Благослав Гринев Дяков.
5769
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 411/2005 вписва промени за
„Искър 2005“ – ООД, Своге: прекратяване участието като съдружник в дружеството на Венцислав
Борисов Янков; промяна на фирмата на дружеството
от „Искър 2005“ – ООД, на „Искър 2005“ – ЕООД;
в адреса на управление от Своге, ул. Горски пътник
5, на Своге, кв. 21, бл. 3, ет. 6, ап. 17; едноличен
собственик на капитала и представляващ дружеството е Тихомир Николаев Георгиев; приемане
на нов учредителен акт на дружеството.
5444
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1273/2003 вписва промени
за „Лагермакс Автотранспорт България“ – ООД, с.
Пожарево: увеличаване капитала на дружеството
от 40 000 лв. на 200 000 лв., разпределен в 400
дяла по 500 лв., чрез увеличаване на дяловете;
приемане на нов дружествен договор, съдържащ
всички изменения и допълнения.
5445
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1189/2005 вписва промени за
„Дриймнет“ – ЕООД, гр. Божурище: приемането
на Николай Димитров Сливнишки за съдружник в
дружеството; промяна на фирмата на дружеството
от „Дриймнет“ – ЕООД, на „Дриймнет“ – ООД;
приемане на нов дружествен договор.
5446
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1058/2005 вписва промени
за „МСП – 3“ – ООД, Ботевград: прекратяването на участието като съдружник на Наталия
Петкова Василева в дружеството; приемането за
съдружник в дружеството на Надежда Петрова
Василева; приемане на нов дружествен договор.
5447
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1022/99 вписва промени
за „Ер Ликид България“ – ЕООД, Пирдоп: освобождава Бернхард Шпитцер и Дитер Йозеф
Грабенбауер като управители и представляващи
дружеството; избиране за управители на Франсоа
Александър Курт, Щефан Нойбауер и Спиридон
Вуцинас, които представляват дружеството заедно и поотделно; изменяне на учредителния акт.
5448
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1131/2002 вписва промени
за „Аена“ – ООД, Самоков: освобождаването на
основание чл. 141, ал. 5 ТЗ на Стоян Венциславов
Дамянов като управител на дружеството.
5449
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 9/2007 вписа промени
за „Индустриален парк Елин Пелин“ – АД, гр.
Елин Пелин: увеличава капитала на дружеството
от 50 000 лв. на 4 500 000 лв. чрез издаването
на нови 445 000 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 10 лв.;
изменение в устава на дружеството, прието от
общото събрание на акционерите на 20.09.2007 г.,
като препис от устава на дружеството, съдържащ
всички изменения и допълнения, е приложен в
търговския регистър.
5450
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 669/2006 вписа промени
за „София Моторс“ – ЕООД, Самоков: прекратяването на участието като едноличен собственик
на „Еврохолд България“ – АД, със седалище
Самоков в дружеството; вписва като едноличен
собственик „Старком Консулт“ – АД, със седалище Костинброд (рег. по ф.д. № 1295/96); приемане
на нов учредителен акт.
5451
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Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1302/2007 вписва промени
за „Евроинс иншурънс груп“ – ЕАД, гр. Етрополе: увеличаване на капитала на дружеството от
1 000 000 лв. на 126 142 000 лв. чрез издаване на
нови 125 142 000 налични поименни акции с номинална стойност 1 лв., като увеличението от 110
142 000 лв. е внесено изцяло с непарична вноска,
подробно описана в чл. 7, ал. 3 и 4 от устава, и
15 000 000 лв. парична вноска, от които внесени
3 800 000 лв.; изменен и допълнен устав, който е
представен в търговския регистър; допуска прилагането на списък на лицата, записали нови акции.
5452
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1413
от 30.XI.2007 г. на Смолянския окръжен съд
вписва промяна за „Стоун Ривър“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 1503/2007): преместване на седалището
и адреса на управление от гр. Девин, ул. Горски
извор 3, в гр. Елин Пелин, Софийска област, пл.
Независимост 2.
5453
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1506/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ави – Илиев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Пролеша,
община Божурище, Софийска област, ул. Димо
Панчев 23, с предмет на дейност: строителство и
строително-ремонтна дейност, В и К и ОВ услуги,
инженерингова дейност в строителството, промишлена дейност, търговия със стоки и услуги,
външна и вътрешна търговия, всякаква друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Александър Ванчев Илиев.
5454
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 877/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лъкшъри Мотърс България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Хераково, Софийска област, кв. 22, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, търговия на едро и дребно, внос-износ и
външнотърговска дейност, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, импресарска, програмна
дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Божидар Русев Николов и се управлява
и представлява от управителя Валентин Стефанов
Величков.
5455
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1544/2007 вписа в регистъ-
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ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Траяна 87“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
бул. Трети март 47, вх. А, ет. 5, ап. 15, 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, външно- и вътрешнотърговска
дйност, комисионни, спедиционни, превозни и
лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни и импресарски услуги, които ще се извършват по търговски начин,
строителство на сгради и съоръжения, покупкопродажба на недвижими имоти, както и отдаването им под наем, търговска дейност в областта
на информационните технологии, изграждане и
поддържане на компютърни мрежи и тяхната
експлоатация, всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Виолета
Крумова Руневска.
5770
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 10 от
29.XI.2007 г. на Софийския градски съд вписва
по новооткритата партида по ф.д. № 1542/2007
промяна за „Кристал експрес 1280“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, бул. Витоша 74, ет. 5, ап. 10, в Самоков,
ул. Здравец 119, Софийска област.
5771
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 428/98 вписа промени за
„Вигор“ – ООД, Ботевград: прекратява участието
като съдружници в дружеството на Иван Стефанов
Койчев и Красимир Йотов Коцев; вписа Нюлгюн
Кезим Ахмед като съдружник в дружеството;
премества седалището и адреса на управление
от Ботевград, ж.к. Васил Левски, бл. 48, вх. А,
ет. 4, ап. 12, в с. Трудовец, ул. Никола Иванов
12; вписа нов дружествен договор.
5772
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 282/2002 вписа промени
за „Спортист – Скала“ – ЕООД, Своге: освобождава Любомир Николов Тодоров като управител
и представляващ дружеството; вписа Атанас
Лазаров Иванов като управител, който ще представлява дружеството.
5773
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1260/2004 вписа промени
за „Винд парк Мургаш“ – ООД, Ботевград: прекратява участието като съдружник в дружеството на
Наталия Петкова Василева; вписа като съдружник
в дружеството Надежда Петрова Василева; вписа
нов дружествен договор.
5774
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 430/2006 вписа промени
за „Легарт“ – ЕООД, с. Нови хан: вписва нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
5775
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 872/2007 вписа промени за „Ай Ес Жи и син“ – ЕООД, с. Душанци:
прекратява участието като едноличен собственик на капитала на Иво Стойчев Георгиев и го
освобождава като управител и представляващ
дружеството; вписва като едноличен собственик
на капитала Иванка Панчева Георгиева, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
5776
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка чл. 231 и с чл. 251, ал. 4 ТЗ и § 5
ЗДЛ с решение № 11 от 15.XII.2007 г. по ф.д.
№ 4838/91 вписа промени за „Мусала“ – А Д,
Самоков: деноминира капитала на дружеството
от 52 340 000 лв. на 52 340 лв., разпределен в
37 386 поименни акции с номинална стойност
2 лв.; увеличава капитала на дружеството (чрез
увеличаване номиналната стойност на всяка
акция) от 52 340 лв. на 74 772 лв., разпределен
в 37 386 поименни акции с номинална стойност
2 лв. всяка; вписва изменен и допълнен устав;
допуска прилагането на годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2005 и 2006 г.
5777
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1539/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Борекс билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Елин
Пелин, бул. Витоша 8, бл. 3, вх. Б, ет. 3, ап. 20,
Софийска област, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради и покриви на сгради,
сключване в страната и в чужбина на сделки от
всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване
в съответствие със закона на движими вещи
и недвижими имоти и вещни права върху тях,
търговия с промишлени стоки и стоки за широко
потребление, вътрешен и международен автомобилен транспорт, хотелиерство, ресторантьорство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, вътрешен
и международен туризъм, внос, износ, реекспорт
и бартерни операции, предприемаческа дейност
в страната и в чужбина, автосервиз и автомивка,
търговия с хранителни стоки и напитки, търговия
с нови и употребявани леки и товарни автомобили, кафе-услуги, търговско представителство
и посредничество и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Борислав Донков Борисов.
5778
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1406/2007 вписа промени
за „Хастал“ – ЕООД, с. Трудовец: премества седалището и адреса на управление от с. Трудовец,
ул. Шипка 14, в Ботевград, вилна зона „Зелин“,
ул. 1-ва № 176; вписа нов учредителен акт на
дружеството.
5779
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1508/2007 вписа в
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регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Димитра
Атанасиу“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Костинброд, ул. Мърфи 8, с предмет
на дейност: закупуване на недвижими имоти,
продажба и реконструкция на сгради, строителство на нови обекти и продажбата им, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти,
търговска, посредническа, спедиторска, консултантска дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Димитра Атанасиу.
5780
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1550/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Венка“ – ООД, със седалище и адрес на управление Своге, ул. Соколов камък 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
компютърни, фризьорски, консултантски, строителни услуги, ремонт, обзавеждане, преводачески
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, строителство. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Петров Недков и Венцислав
Георгиев Недков и се управлява и представлява
от управителя Георги Петров Недков.
5781
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1551/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Емили“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Габровница,
община Своге, Софийска област, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, компютърни, фризьорски,
консултантски, строителни услуги, ремонт, обзавеждане, преводачески и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, лизинг,
строителство. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Емилия Йорданова Христова и Илиян Георгиев Христов и се
управлява и представлява от управителя Емилия
Йорданова Христова.
5782
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. 1546/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Електро Деп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ж.к. Зора, бл. 1, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: транспорт в страната и в чужбина, внос на
леки и товарни автомобили и резервни авточасти – нови и втора употреба, 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 на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, кетеринг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
електрообзавеждане и структурно окабеляване и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Емил Иванов Петров.
5783
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1548/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пи Ар
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Петърч, община Костинброд, ул.
Васил Левски 44, Софийска област, с предмет
на дейност: вътрешен и външен транспорт и
спедиция, 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 на наши и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, консигнационни, складови сделки,
инженерингова, маркетингова дейност, рекламни, информационни и други услуги и дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Георги Йорданов Стоянов.
5784
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. №1545/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елиа – М“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Луково, община Своге, махала Лазар 298, Софийска област, с
предмет на дейност: консултации по проектиране
и изграждане на електроснабдителни мрежи и
мрежи за водоснабдяване и канализация, строителство и проектиране, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, вътрешна и външна търговия, търговия
на едро и дребно с всякакви стоки, хотелиерство,
организиране на отдих и туризъм в страната
и в чужбина, транспортни и рекламни услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Димитров Иванов.
5785
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1493/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Донсон“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Елин Пелин, бул. Витоша 4, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строителство, управление, посредничество и консултантски услуги, свързани с недвижими имоти,
вътрешна и международна търговия с промишлени
стоки, маркетингови услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки и/
или дейности, след получаване на такова. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Дон Консулт“ – ЕООД, гр.
Елин Пелин, и Соня Димитрова Цаканска и се
управлява и представлява от управителите Соня
Димитрова Цаканска и Любомир Ангелов Донов
заедно и поотделно, а за сключване на сделки с
недвижими имоти и за сделки на стойност над
25 000 лв. управителите ще представляват дружеството само заедно.
5786
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 758/2003 вписа промени
за „Амбулатория за индивидуална практика за
първична стоматологична помощ д-р Методиев“ – ЕООД, гр. Елин Пелин: променя наименованието на фирмата на „Индивидуална практика за
първична дентална помощ д-р Методиев“ – ЕООД.
5787
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1552/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Веди 07“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Осоица, община Горна
Малина, ул. 27-а № 5, Софийска област, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и търговия на едро и дребно с
промишлени и селскостопански стоки, суровини
и полуфабрикати, превоз на пътници и товари в
страната и извън нея, сделки с недвижими имоти, строителна и строително-ремонтна дейност,
проектиране, хотелиерска, туристическа и тур
операторска дейност, изграждане и експлоатация
на заведения, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Веско Дечев Димитров и Нели Младенова Николова и се управлява и представлява от управителя
Веско Дечев Димитров.
5788
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1547/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Цене 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Блато 9, с предмет на дейност: авторемонтни
услуги, автотенекеджийски и автобояджийски
услуги, автосервиз, автомивка, търговия с автомобилни части, автоаксесоари и автокозметика,
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вулканизатор, автотранспортни услуги – превоз на
пътници, стоки и товари в страната и в чужбина,
таксиметрови услуги, търговия и производство на
хранителни и нехранителни стоки от леката промишленост, производство, изкупуване, преработка
и търговия с всякаква продукция от животински
и растителен произход, битови услуги, ресторантьорство, хотелиерство, увеселителни заведения,
както и всякакви търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветан
Милушев Цветанов.
5789
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1549/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стоянстройпласт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Ружа 5, с предмет на дейност: строителство
и строително-монтажни работи в областта на
промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство, производство на промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
търговия на едро и дребно, внос и износ, покупка
на недвижими имоти с цел продажба, транспортна
и спедиционна дейност, посредничество, комисионерство, търговско представителство на фирми от
страната и чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, както и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Трайчо
Джони Нанов.
5790
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1180 от 17.ХII.2007 г. по ф. д. № 601/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Енерджи секюрити груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Пирин 12, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
охранителна дейност на физически и юридически
лица и техните обекти и сигнално-охранителна дейност – СОД; производство и търговия с
промишлени стоки, стоки за бита, хранителни
и селскостопански стоки; вътрешна и външна
търговия; търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица;
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина; консултантска, маркетингова, рекламна дейност, развлекателни игри, игрални зали,
букмейкърски пункт; всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон, като дейностите
ще се развиват в страната и в чужбина (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Румен Христов Захариев и Стилиан Атанасов
Димитров и се управлява и представлява от
управителя Румен Христов Захариев.
5502
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1148 от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 585/2007 вписа
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в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Голдън Кий“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 5, ап. 25, с предмет на
дейност: строителна дейност; търговия с недвижими имоти; търговско представителство и посредничество; търговия със строителни материали и
всякакви разрешени със закон стоки; транспортна
дейност със собствен и нает транспорт; продажба
и ремонт на автомобили и авточасти; търговия
с петролни продукти; производство, преработка
и реализация на промишлени стоки, селскостопанска продукция и произведения на изкуството;
рекламна, импресарска; инвестиционна дейност;
хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга
дейност, незабранена със закон (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Селятин Хюсеинов Ахмедов, който го
управлява и представлява.
5503
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1174 от
13.ХII.2007 г. по ф. д. № 40/89 вписа промяна за
„Топлофикация“ – ООД: вписа прехвърляне на
търговското предприятие с фирма „Лира – Стела Трифонова“, Търговище, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Стела Иванова Трифонова на
„Топлофикация“ – ООД, Търговище, представлявано от управителите Стела Иванова Трифонова
и Трифон Петков Трифонов заедно и поотделно.
5504
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1170 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 596/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ривал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Спиридон Грамадов 30, вх. А, ап. 3, с предмет
на дейност: посредническа и счетоводна дейност,
сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство (високо, ниско жилищно и промишлено),
ремонт на сгради и съоръжения; търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и други
разновидности) на едро и дребно с всякакви
разрешени със закон стоки и вещи (хранителни,
промишлени, стоки за бита, суровини, нефто
продукти, оборудване за производство и др.)
чрез магазини, павилиони, едрови складове и
заведения за обществено хранене; внос и износ
на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чуждестранни и наши фирми в
страната и в чужбина; производство и реализация
на селскостопански произведения – растителни и
животински, в сурово и преработено състояние;
производство на хранителни стоки, суровини за
тях, безалкохолни и други напитки; транспортни
и превозни услуги на пътници и товари в страната и в чужбина; вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и
съответните им спомагателни дейности; бюра
за пътувания в страната и в чужбина, шивашки
услуги и изработване на ишлме и всякакви други
дейности, незабранени със закон (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
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с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Даниела Георгиева Иванова, която го
управлява и представлява.
5505
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1159 от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 590/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Геса“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Омуртаг,
ул. Генералска 28, вх. А, ет. 2, и с предмет на
дейност: автомонтьорски, стругарски, фрезистки,
шлифовъчни, дърводелски, шивашки и водопроводни услуги, търговия с автомобили, търговия
на едро и дребно, транспортна дейност, вътрешен
и международен транспорт на пътници и товари,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина (след снабдяване с лиценз
за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Генчо Иванов Генов.
5506
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1178 от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 599/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СВЕ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Лилия 8, вх. А, ет. 8, ап. 24,
с предмет на дейност: фото- и видеозаснемане;
изработка на рекламни брошури, проспекти и
други материали; търговска дейност на едро и
дребно с всякакви стоки, разрешни със закон,
производствена, строителна, инженерингова, посредническа и маркетингова дейност в страната
и в чужбина, бартерни сделки, лизинг, външен и
вътрешен туризъм, обществено хранене, комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговско
представителство, сделки с интелектуална собственост, изготвяне на реклами, информационни,
програмни и импресарски услуги и всякаква друга
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всеки друг вид търговска дейност, разрешени със
закон (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала Светослав Савчев
Иванов, който го управлява и представлява.
5507
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1187 от 18.ХII.2007 г. по ф. д. № 434/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Евростандарт
2007“ – ЕООД, гр. Омуртаг: вписа дружеството
с ново седалище и адрес на управление: гр. Цар
Калоян, област Разград, ул. Азърбейджан 21.
5508
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1185 от
18.ХII.2007 г. по ф. д. № 604/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Младенов и Янев“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Търговище, ул. Алеко Константинов 2, вх. А, ап. 7, и с предмет на дейност:
доставка на държавни, обществени организации
и на частни лица на хранителни и земеделски
продукти; търговия на едро и дребно; покупка на
всякакви стоки и продукти с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
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производство на стоки от собствено производство
с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; транспортни услуги
в страната и в чужбина, таксиметрови превози
(след снабдяване със съответния лиценз); хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна и импресарска дейност или предоставянето на други услуги на граждани и фирми;
експлоатация на заведения за обществено хранене
и ресторантьорство (всякакви други дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Георги Кръстев Младенов
и Пламен Йорданов Янев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5509
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 и чл. 251, ал. 4
ТЗ с решение № 1193 от 18.ХII.2007 г. по ф. д.
№ 447/97 вписа промяна за „Натурела плод“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 420 000 лв.
на 600 000 лв. чрез издаване на нови 1800 обикновени поименни акции с номинална стойност
100 лв. всяка; прилага по делото проверения и
приет годишен финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; вписва промени в устава, приети на
ОСА на 08.12.2006 г.
5510
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1188 от
18.ХII.2007 г. по ф. д. № 543/2000 вписа поемането
на ЕТ „Дива Стил – Иван Стоянов“ на едноличния
търговец Иван Стоянов Иванов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от Николай Иванов Стоянов и го вписва като
едноличен търговец с фирма „Дива Стил – Иван
Стоянов – Николай Стоянов“.
5511
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1179 от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 600/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аброуд холидей акомодейшън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Попово, ул. Кирил и Методий 3, ет. 2, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически усулги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, програмна и
рекламна дейност, придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Алис Мари Дейл, който го управлява
и представлява.
5512
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2046
от 21.ІХ.2007 г. по ф. д. № 874/2005 вписа промени за „ДАТ груп“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 67 дружествени дяла с номинална
стойност 50 лв. на обща стойност 3350 лв. от
съдружниците Кула Георгиева Георгиева и Милка
Стефанова Петрова на съдружника Георги Бянов
Бянов; заличава Кула Георгиева Георгиева като
съдружник и управител; вписва като управител
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Георги Бянов Бянов; вписва промяна в адреса на
управление от Ямбол, ул. Атанас Кратунов 24А,
на Ямбол, ул. Клокотница, бл. 1, вх. Б, ап. 6;
дружеството ще се представлява от управителя
Георги Бянов Бянов.
6573
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2267
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 874/2005 вписва промени за „ДАД груп“ – ООД, Ямбол: вписва Кирил
Василев Методиев за прокурист.
6574
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение № 1039 от 8.V.2007 г. по ф. д. № 358/2007
вписа промяна за „Екострой“ – ООД, Ямбол:
вписва промяна в седалището и адреса на управление от Видин, ул. Рибарска 10, на Ямбол, ул.
Жорж Папазов 14, ет. 2, кантора № 208.
6575
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2801
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 553/2005 вписа промени за „Си енд Си“ – ЕООД, Елхово: заличава
досегашния управител на дружеството Ангел
Неделчев Неделчев; вписва като управител и
представляващ дружеството едноличния собственик на капитала Кара Луиз Тримарко.
6576
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4
ТЗ с решение № 2806 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 953/2007 вписа промени за „Рой и Сандра
Хънт холдингс“ – ООД, с. Маломирово; вписва
промяна в седалището и адреса на управление от
Пазарджик, ул. Връх Братия 27, ет. 3, ап. 20, на
с. Маломирово, област Ямбол, ул. Странджа 22.
6577
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2710
от 10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 313/97 вписа промени
за „Щими“ – ЕООД, Тополовград: вписва прехвърляне на дяловете от капитала на дружеството
от Щерьо Стоянов Щерев на Желязка Георгиева
Щерева; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Щерьо Стоянов Щерев;
вписва за едноличен собственик и управител Желязка Георгиева Щерева, която ще представлява
и управлява дружеството.
6578
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2545 от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 522/91 вписа промени за
„Тракия“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
150 дяла с номинална стойност 10 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Община Ямбол на
съдружника „Тракия – 9“ – ООД, Ямбол; заличава
Община Ямбол като съдружник в дружеството
и вписва „Тракия – 9“ – ООД, като едноличен
собственик на капитала; вписва промяна в наименованието на дружеството от „Тракия“ – ООД,
на „Тракия“ – ЕООД: вписва Димитър Янков
Главчев като управител на дружеството.
6579
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2694
от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 670/2000 вписа промени за „Пътно поддържане – Елхово“ – ЕООД,
Елхово: вписва прехвърляне на 14 599 дяла
с номинална стойност 10 лв. от капитала на
дружеството от едноличния собственик „ПФС
мостинженеринг“ – АД, Ямбол, на „Технострой
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инженеринг 99“ – АД, Ямбол; заличава „ПФС
мостинженеринг“ – АД, Ямбол, като едноличен
собственик на капитала; вписва „Технострой инженеринг 99“ – АД, като едноличен собственик
на капитала.
6580
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2833
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1044/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мечта 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Арда
2, с предмет на дейност: търговия с техника – бяла
и черна, електроуреди и консумативи, търговия с
продукция от леката промишленост; извършване
на услуги със транспортна техника, търговско
представителство, посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка на
недвижими имоти с цел строителство и препродажба; хотелиерство, ресторантьорство и други
незабранени от закона дейности, описани в чл. 1
ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик и управител Александър
Альошев Иванов.
6870
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2843 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1041/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Билко“ – 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
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Уилямс
Чарлс Придис Когинс.
6871
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2804
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1017/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бобалекс скотиа“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Кичева 17, с предмет
на дейност: покупки на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и 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 чужбина, маркетингова, проектантска 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 звукозаписи, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всяка друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Александра Сали Диксън.
6872
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2772
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1013/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виктория строй“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Тунджа 2Б, ап. 12, с
предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеждане и проектиране на недвижими имоти с цел
продажба; покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба;
таксиметрови услуги (след снабдяване с необходимите документи); комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, както и дейности
на търговско представителство и посредничество;
превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни
автомобили в страната и чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; производство на филми,
видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; проектиране; производство, търговия,
изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
включително и животни; преводачески услуги;
ресторантьорство; откриване на кафе-клуб и
интернет-клуб; кинкалерия, продажба на цигари
и алкохол (след лиценз), търговия с петролни
продукти, внос и износ по предмета на дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Валентин Колев Вълков.
6873
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2905
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1046/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Жана – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, пл. Освобождение 7-502, с
предмет на дейност: проектиране на жилищни,
административни, производствени и обществени
сгради, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност,
комисионна, спедиционна, превозна, складова,
лизингова дейност, стоков контрол, предоставяне на информационни, счетоводни, програмни,
превозни, хотелиерски, туристически, рекламни
или други услуги, ресторантьорство, сделки с
интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, други дейности и услуги, разрешени
от закона (при спазване законовите изисквания
за лицензиране). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Жанка Димова Михайлова.
6861

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