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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за планиране на
граждански ресурси за отбрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за планиране на граждански ресурси за от
брана
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за планиране на граждански ресурси
за отбрана.
(2) Планирането на граждански ресурси за
отбрана е система от дейности за определяне
на военновременните потребности на страната
от военна и гражданска продукция и услуги,
възлагане на военновременни задачи, разработване на военновременни планове и програми
и сключване на договори и споразумения за
тяхното осигуряване.
Чл. 2. (1) Военновременните потребности
на страната от граждански ресурси отразяват
потребностите за въоръжените сили, населението, поддържането на инфраструктурата и
функционирането на икономиката на страната
във военно време. Военновременните потребности са основа за подготовката на държавния
военновременен план.
(2) Чрез военновременните задачи на държавните органи се определят техните задължения по осигуряване с граждански ресурси на
въоръжените сили и населението, поддържането
на инфраструктурата, функционирането на
икономиката и държавната администрация във
военно време. Чрез военновременните задачи
на юридическите лица се определят техните
задължения за производство или доставка на
граждански ресурси във военно време. Военновременните задачи са елемент от държавния
военновременен план.
(3) Военновременните планове и програми
имат за цел да осигурят ресурси за устойчиво
функциониране на държавата във военно време.
Чл. 3. (1) Планирането на граждански ресурси за отбрана се извършва от министерствата
и ведомствата, второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към тях, органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие),
областните управи, общините (районите към
тях), както и организациите и юридическите
лица с възложени военновременни задачи.
(2) Плановият период, за който се планират
граждански ресурси за отбрана, се определя
с указания на Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс и
мобилизационната готовност на страната и е в
съответствие с продължителността на военновременния период, определен с нормативен акт.
Чл. 4. (1) Планирането на гражданските
ресурси се основава на следните принципи и
условия:
1. интегриране на планирането по цели,
подходи, ресурси, време и място;
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2. планиране по икономически дейности
на национално, ведомствено, областно и общинско ниво и на ниво юридически лица или
еднолични търговци;
3. отчитане на икономическите възможности
на страната и наличието на военновременни
запаси и държавни резерви, в това число кризисни запаси, както и способностите за военновременни доставки от местно производство
и от внос;
4. контрол и приоритизиране на задачите при
ефективно използване на наличните ресурси;
5. съгласуваност на военновременното планиране с планирането от другите области на
сигурността;
6. приоритетно изпълнение на договори за
производство и снабдяване със стоки и услуги
във военно време.
(2) Планирането на граждански ресурси за
отбрана се основава на документите по чл. 11,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, на задачите по
отбраната на страната, възложени с нормативен
акт, на стратегическите и оперативните планове
на въоръжените сили, плановете за привеждане
от мирно във военно положение и плановете
за мобилизация на въоръжените сили и другите
сили от системата за национална сигурност на
Република България.
Чл. 5. Финансовото осигуряване на дейности
те по чл. 1 се извършва от държавния бюджет,
като дейностите, извършвани от общините,
са в рамките на средствата за делегираните
от държавата дейности за отбрана и от други
източници, предвидени в закон или в акт на
Министерския съвет.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ
Чл. 6. Субектите по чл. 3, ал. 1 в рамките
на своята компетентност планират:
1. производство или внос на стоки и услуги,
необходими за въоръжените сили и другите
сили от системата за национална сигурност
на Република България с възложени задачи
по отбраната на страната;
2. производство или внос на стоки от първа
необходимост и друга гражданска продукция
за населението;
3. производство или внос на стоки от стратегическо значение за икономиката на страната;
4. извършване на услуги от стратегическо
значение за осигуряване на устойчиво функциониране на държавата;
5. трудови, материални, финансови и други
ресурси, необходими за изпълнение на дейности
те по наредбата.
Чл. 7. Планирането на граждански ресурси
за отбрана се извършва в следния ред:
1. определяне на военновременните потребности на въоръжените сили от граждански
ресурси на базата на утвърдените им стратегически и оперативни планове;
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2. определяне на военновременните потребности от граждански ресурси на министерствата,
ведомствата, областните управи (Столичната
община) и общините (районите);
3. обобщаване на военновременните потребности на страната в Министерството на отбраната и изпращане на заявки до компетентните
държавни органи за осигуряване на граждански
ресурси за отбрана;
4. проучване на възможностите на юридически лица и еднолични търговци за производство/
доставка на стоки и услуги за военно време;
5. провеждане на обществени поръчки за
определяне на юридически лица – потенциални
изпълнители на военновременни задачи;
6. възлагане на военновременни задачи на
държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на
определените по т. 5 юридически лица;
7. сключване на договори или рамкови
споразумения с избраните по т. 5 юридически
лица за изпълнение на военновременни задачи;
8. разработване на военновременни планове
от юридическите лица с възложени военновременни задачи;
9. разработване на проекти на военновременни планове от министерствата, ведомствата,
областните управи (Столичната община) и
общините (районите);
10. разработване на държавен военновременен план;
11. коригиране и утвърждаване на военновременните планове на министерствата,
ведомствата, областните управи (Столичната
община) и общините (районите) в съответствие
с приетия държавен военновременен план;
12. разработване на номенклатурни списъци
и нормативи (количества) на военновременните запаси, програми за усвояване на изделия
по военновременните планове, програми за
изработване на контролни (тренировъчни)
серии на военни изделия, заявки към ресорните министерства за ресурсно осигуряване на
военновременните планове и други.
Чл. 8. Военновременните потребности, задачи и планове (или част от тях) се актуализират
по указания на Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс и
мобилизационната готовност на страната при:
1. промяна на изискванията на някои от документите по чл. 11, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. промяна на нормативно възложените
задачи по отбраната на страната;
3. промяна на структурата или числеността
на въоръжените сили за военно време;
4. структурни изменения в органите на изпълнителната власт и техните администрации.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
Чл. 9. (1) Военновременните потребности
от основна военна и гражданска продукция и
услуги, необходими за силите от системата за
национална сигурност на Република България,
се определят от:
1. Министерството на отбраната – за въоръжените сили на Република България;
2. Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана – за подчинените
им структурни звена с функции в сферата на
сигурността;
3. Министерството на правосъдието – за
подчинените му структурни звена с функции
по охрана на съдебната власт и местата за
лишаване от свобода.
(2) Министерствата и ведомствата, извън тези
по ал. 1, органите на съдебната власт, областните управи (Столичната община) и общините
(районите) в рамките на своята компетентност
определят военновременните си потребности
от основна гражданска продукция и услуги,
включително стоки и услуги от стратегическо
значение.
(3) Министерствата, ведомствата, органите
на съдебната власт и областните управи (Столичната община) изпращат военновременните
си потребности в Министерството на отбраната
за обобщаване.
(4) Общините (районите) изпращат военновременните си потребности в съответните
областни управи (общини) за обобщаване.
Чл. 10. (1) Военновременните потребности
от граждански ресурси на въоръжените сили
се определят на базата на утвърдените им
стратегически и оперативни планове.
(2) Министерствата и ведомствата определят
военновременните си потребности от граждански ресурси в съответствие със задачите по
отбраната на страната, възложени с нормативен акт, планове за привеждане от мирно във
военно положение, планове за мобилизация,
които разработват такива, статистически данни
и по разработени от тях методики.
(3) Областните управи (Столичната община)
и общините (районите) определят военновременните си потребности от граждански ресурси,
включително стоки от първа необходимост
за населението, регистрирано като живущо,
на база задачите по отбраната на страната,
възложени им с нормативен акт, планове за
привеждане от мирно във военно положение
и броя на населението в съответната териториална единица по норми на потребление, определени в нормативен акт или статистически
определени норми.
(4) Военновременните потребности от граждански ресурси се определят от министерствата,
ведомствата, областните управи (Столичната
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община) и общините (районите) с отчитане на
мирновременната им дейност, като планиране
на съкращаване на дейности и личен състав се
допуска само ако възложените военновременни
задачи налагат такава необходимост или това
е предвидено в нормативен акт.
Чл. 11. Военновременните потребности
на страната от граждански ресурси и тяхното
разпределение по икономически дейности се
включват в държавния военновременен план.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЪЗЛАГАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ
ЗАДАЧИ
Чл. 12. (1) Министерствата и ведомствата,
в чиито ресори има юридически лица – потенциални изпълнители на военновременни
задачи, организират и провеждат обществени
поръчки за определяне на изпълнители на
военновременни задачи за:
1. производство, ремонт и доставка на основна военна продукция;
2. производство и доставка на стоки и услуги
от стратегическо значение.
(2) Общините могат след съгласуване със
съответния областен управител да организират
и провеждат обществени поръчки за определяне
на изпълнители на военновременни задачи за
производство и доставка на стоки и услуги от
стратегическо значение за функциониране на
съответната община във военно време.
(3) Министерствата и ведомствата, в чиито
ресори има търговски дружества, областните
управи (Столичната община) и общините (районите) в рамките на своята компетентност
организират и провеждат проучване на предмета на дейност, технологичните възможности
и производствения капацитет на юридически
лица и еднолични търговци за производство/
доставка на основна гражданска продукция и
услуги от национално, отраслово или местно
значение за военно време.
(4) Областните управители (Столичната
община) възлагат на кметовете на общините
(районите) в съответните области да организират
и извършат проучването по ал. 3 за възможности за производство/доставка на гражданска
продукция и услуги от местно значение за
военно време.
(5) Министерствата и ведомствата въз основа на проучването по ал. 3 изготвят списъци
на юридически лица и еднолични търгов
ци – потенциални производители/доставчици
на основна гражданска продукция и услуги от
национално и отраслово значение за военно
време. Списъците по отрасли са информативни
и не са задължителни при определяне на изпълнители на военновременни задачи. Списъците
са неразделна част от военновременния план
на съответното министерство или ведомство.
(6) Областните управители (Столичната
община) въз основа на писмени предложения
по ал. 4 на съответните кметове на общини
(райони) изготвят списъци на юридически лица
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и еднолични търговци – потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от местно значение за военно
време. Списъците по области и общини (райони)
са информативни и не са задължителни при
определяне на изпълнители на военновременни
задачи. Списъците представляват неразделна
част от военновременните планове на съответните области и общини (райони).
(7) Дейностите по ал. 1 – 6 се извършват от
министерствата, ведомствата, областните управи
(Столичната община) и общините (районите) в
срок до 3 месеца от заявка на Министерството
на отбраната за необходимите военновременни
потребности на страната.
(8) След извършване на дейностите по
ал. 1 – 6 министерствата, ведомствата и областните управи (Столичната община) изпращат до
министъра на отбраната писмена информация за:
1. определените по реда на ал. 1 и 2 изпълнители на военновременни задачи за производство, ремонт и доставка на основна военна
продукция и стоки и услуги от стратегическо
значение, разделени по видове потребности;
2. списъците по ал. 5 и 6 на юридическите
лица и едноличните търговци – потенциални
производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги за военно време.
Чл. 13. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната възлага
военновременни задачи на държавни органи и
на юридически лица за осигуряване на граждански ресурси за отбрана.
(2) На юридическите лица, определени по
реда на чл. 12, ал. 1 и 2, се възлагат военновременни задачи за:
1. производство, ремонт и доставка на основна военна продукция;
2. производство и доставка на стоки и услуги
от стратегическо значение.
(3) Министрите или ръководителите на
ведомствата разпределят и възлагат военновременни задачи за осигуряване на граждански
ресурси на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към тях и на териториалните подразделения на своите администрации
съобразно военновременната задача на министерството или ведомството, което ръководят.
(4) Конкретното разпределение на поставените военновременни задачи между подразделенията на дружества или дружествата от
холдингови обединения с повече от 50 на сто
държавно (общинско) участие се извършва от
съответния ресорен министър или ръководител на ведомство (кмет на община), в чийто
отрасъл (община) се намират дружествата или
холдинговите обединения.
(5) При промяна на предмета на дейност,
преструктуриране, обявяване в несъстоятелност
или ликвидация на юридическо лице с възложени военновременни задачи в срок два месеца от
настъпване на събитието ресорният държавен
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орган (кмет на община) изготвя предложение
до министъра на отбраната за превъзлагане или
снемане на военновременните задачи.
(6) Ежегодно до 31 октомври министърът
на отбраната извършва преглед на постъпилите
предложения по ал. 5 и при необходимост прави
предложение до Министерския съвет за превъзлагане или снемане на военновременни задачи.
(7) Ежегодно министерствата, ведомствата, областните управи (Столичната община)
и общините (районите) в рамките на своята
компетентност извършват преглед на списъците по чл. 12, ал. 5 (по отрасли) и ал. 6 (по
териториални единици) и при необходимост
организират тяхната актуализация.
(8) Превъзлагането или снемането на военновременни задачи на юридически лица и
актуализацията на списъците по чл. 12, ал. 5 и
6 се отразяват в съответните военновременни
планове.
Г л а в а

п е т а

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ВОЕННОВРЕ
МЕНЕН БЮДЖЕТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 14. (1) Военновременните планове
включват текстова и таблична част:
1. В текстовата част се описват: основанието
и целта за разработване на плана; мирновременният предмет на дейност и характерните
особености на съответната организация, разработваща плана; ограничения и други предпоставки; приложима отраслова икономическа
информация; приложима регионална (териториална) географска, демографска, социална,
икономическа и друга информация.
2. В табличната част се включват таблици
и форми, съдържащи информация за: поставените военновременни задачи; дейности и производствени програми за тяхното изпълнение
(когато е приложимо); разчети за ресурсното
осигуряване на плановете; друга приложима
информация.
(2) Формите и таблиците на военновременните планове са унифицирани и се предлагат
от министерствата, ведомствата и областните
управи (Столичната община), обобщават се в
Министерството на отбраната и се приемат
от Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.
(3) Текстовата и табличната част могат да
включват и друга специфична информация
съобразно особеностите на съответната организация, разработваща плана, по преценка на
нейния ръководител.
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Раздел IІ
Държавен военновременен план
Чл. 15. (1) С държавния военновременен
план се организира осигуряването на граждански ресурси за въоръжените сили, населението, поддържането на инфраструктурата,
функционирането на икономиката, органите
на държавната власт и техните администрации
във военно време.
(2) Държавният военновременен план съдържа информация за целите и задачите на
държавните органи, обобщени данни за военновременните потребности, възможности за
производство и доставка на стоки и услуги за
военно време по икономически отрасли и по
териториални единици и друга информация.
(3) При изготвяне на държавния военно
временен план се спазва редът за планиране
на граждански ресурси за отбрана по чл. 7 от
наредбата.
(4) Министерството на отбраната организира
разработването на държавен военновременен
план по структура, форми и таблици, приети
от Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.
(5) Проектът на държавен военновременен
план се разглежда от Междуведомствения съвет
по въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната и
се внася за приемане от Министерския съвет.
(6) Преглед и при необходимост частична
или цялостна актуализация на държавния военновременен план се извършва по указания
на Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната:
1. на всеки две години;
2. при промяна в изискванията на някои
от документите по чл. 11, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
3. при промяна на задачите по отбраната на
страната, възложени с нормативен акт;
4. при промяна в структурата или числеността
на въоръжените сили за военно време, значителни изменения в структурата на министерствата
и ведомствата или в административно-териториалното деление на страната.
Раздел III
Ведомствен военновременен план
Чл. 16. (1) Министерствата и ведомствата (включително органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие) и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към тях разработват военновременни
планове, чрез които се осигурява изпълнението
на военновременните задачи на съответния
държавен орган и подчинените му административни структури.
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(2) Военновременните планове по ал. 1 се
разработват по ведомствени методики и отразяват специфичните функции, задачи и структура
на съответната администрация и нейната работа
във военно време.
(3) Ведомствените военновременни планове
съдържат:
1. административно-правна и обща отраслово-икономическа информация;
2. задачи по отбраната на страната, възложени с нормативен акт на съответните държавни
органи;
3. списъци на юридическите лица от съответния ресор с възложени военновременни
задачи (за министерствата и ведомствата, които
имат такива);
4. списъци по чл. 12, ал. 5 (когато е приложимо);
5. информация за ресурсното осигуряване
на плана;
6. друга приложима информация.
(4) Военновременните планове на министерствата и ведомствата, в чиито структури има
сили от системата за национална сигурност на
Република България, и плановете на органите на
съдебната власт (съд, прокуратура и следствие)
отразяват специфичните им задачи в сферата
на сигурността, опазване на обществения ред и
законност, правораздаване, охрана на съдебната
власт и местата за лишаване от свобода.
(5) Министерствата и ведомствата, в чиито
ресори има юридически лица с възложени военновременни задачи, разработват плановете
си на базата на разработени военновременни
планове на тези юридически лица.
(6) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и териториалните структури
на министерствата и ведомствата разработват
военновременни планове съобразно военновременните задачи, възложени с нормативен акт
или от съответния министър или ръководител
на ведомство.
Раздел IV
Териториални военновременни планове
Чл. 17. (1) Областите (Столичната община)
и общините (районите) разработват военновременни планове, с които се планират граждански ресурси за отбрана за осигуряване на
населението със стоки от първа необходимост,
защитата на населението и инфраструктурата,
поддържане на устойчиво функциониране на
администрацията, социалните дейности и икономиката на съответната териториална единица.
(2) В плана на областта (Столичната община)/общината (районите) се съдържа:
1. административно-правна, регионална
(териториална), отраслово-икономическа и
демографска информация за съответната област
(община, район);
2. задачи по отбраната на страната, възложени с нормативен акт;
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3. разчет за осигуряване на населението със
стоки от първа необходимост, а при необходимост и разчет за преразпределение на тези
стоки между общините (районите, населените
места) на територията на областта (общината);
4. военновременни потребности за: осигуряване защита на населението; поддържане
на местната инфраструктура; поддържане на
основни административни, социални и икономически дейности в общините съгласно Закона
за местното самоуправление;
5. обобщени данни от плановете на териториални структури на централната администрация
и юридически лица от областта (общината) с
възложени военновременни задачи;
6. списъци по чл. 12, ал. 6;
7. информация за ресурсното осигуряване
на плана;
8. друга приложима информация.
(3) Планът на областта се разработва от
съответната областна администрация въз основа
на плановете на общините на нейна територия.
(4) Планът на общината се разработва от съответната общинска администрация. Плановете
на общините с районно деление се разработват
на база плановете на районите.
Раздел V
Военновременен план на юридически лица
Чл. 18. (1) Юридическите лица, на които са
възложени военновременни задачи, разработват
военновременен план.
(2) Военновременният план на юридическото лице включва административно-правна
информация относно правосубектността на
юридическото лице, възложените му военновременни задачи, военновременна производствена
програма, ресурсно осигуряване и друга приложима информация по указания на ресорния
държавен орган, непосредствено контролиращ
изпълнението на военновременните задачи.
(3) Ръководителите на юридически лица, на
които са възложени военновременни задачи,
назначават със заповед постоянна комисия,
която:
1. организира създаване и поддържане на
мощности за военновременна дейност;
2. организира разработване и актуализиране
на необходимата техническа документация;
3. организира дейности по усвояване на
военни изделия;
4. организира разработване, изпитване и
приемане на контролни (тренировъчни) серии
за производство (ремонт) на изделия;
5. осъществява контрол върху състоянието
на военновременните мощности и военновременните запаси;
6. извършва други дейности по подготовката
на юридическото лице за работа във военно
време.
Чл. 19. Юридически лица и еднолични
търговци – потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и
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услуги за военно време, включени в списъците
по чл. 12, ал. 5 и 6, не разработват военновременни планове.
Раздел VI
Ресурсно осигуряване на плановете
Чл. 20. Субектите по чл. 3, ал. 1, които
изготвят военновременни планове, планират
трудови, материални, финансови и други ресурси
за осигуряване изпълнението на плановете и
поставените им военновременни задачи.
Чл. 21. (1) Планирането на трудови ресурси
има за цел да осигури необходимия капацитет
от ръководни кадри, специалисти и работници
за изпълнение на военновременните задачи.
(2) Планирането на трудови ресурси включва:
1. определяне на потребността от ръководни
кадри, специалисти и работници за работа на
държавната администрация във военно време
и изпълнение на военновременните задачи на
юридическите лица;
2. организиране на отсрочване от мобилизация във въоръжените сили на необходимите
за военновременното производство ръководни
кадри, специалисти и работници и организиране
на тяхната подготовка и обучение;
3. подготовка на трудови ресурси за евакуация, ремонт и поддържане на обектите от
критичната инфраструктура;
4. организиране на попълнението на недостигащите трудови ресурси.
(3) Ръководните кадри, специалистите и
работниците, необходими за изпълнението на
военновременните задачи, които подлежат на
мобилизация, се отсрочват от повикване във
въоръжените сили по ред, определен с акт на
Министерския съвет.
Чл. 22. (1) Материалните ресурси, необходими за изпълнение на военновременните планове, включват мощности, суровини, материали,
възли, детайли, инструментална екипировка,
резервни части, гориво-смазочни материали
и други.
(2) Планираните материални ресурси трябва
да отговарят на спецификата и обема на възложените военновременни задачи.
Чл. 23. (1) Военновременните мощности
представляват техника (транспортна и специална), производствени площи, машини, съоръжения, техническо оборудване и други и се
създават в мирно време по реда на Наредбата
за усвояване на военни изделия и за създаване
и поддържане на мощности за военновременна
дейност на националното стопанство, приета с
Постановление № 344 на Министерския съвет
от 1994 г. (ДВ, бр. 9 от 1995 г.).
(2) Техниката, необходима за изпълнението
на военновременните задачи, която подлежи
на мобилизация, се отсрочва от повикване във
въоръжените сили по ред, определен с акт на
Министерския съвет.
Чл. 24. (1) Юридическите лица с поставени
военновременни задачи за производство (ремонт) на военна продукция и по изключение за

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

производство на стоки и услуги от стратегическо значение планират военновременни запаси
от готови изделия, възли, детайли, материали,
суровини, енергоносители и други.
(2) Министерството на отбраната и другите
министерства и ведомствата, в чиито структури
има сили от системата за национална сигурност на Република България, за осигуряване на
своите военновременни потребности планират
военновременни запаси от готова продукция:
военна продукция, резервни части, горивосмазочни материали, продоволствие и друга
гражданска продукция.
(3) Министерският съвет определя нормативи
(в дни) за създаване на военновременни запаси
по ал. 1 и 2 по предложение на министъра
на отбраната съгласувано с министерствата и
ведомствата, в чиито структури има сили от
системата за национална сигурност на Република
България или в чийто ресор има юридически
лица с възложени военновременни задачи,
както и с Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“.
Чл. 25. (1) Юридическите лица по чл. 24,
ал. 1 планират военновременни запаси в съответствие с поставените им военновременни
задачи, с нормативите (в дни) по чл. 24, ал. 3
и по производствени норми, определени в
съответните конструктивни и технологични
документации.
(2) Юридическите лица по чл. 24, ал. 1 планират военновременни запаси от готови или
полуготови изделия, когато изделията не могат
да бъдат произведени в определения срок, съгласно поставените им военновременни задачи
или разработените военновременни планове.
(3) Юридическите лица по чл. 24, ал. 1
изготвят писмени предложения до ресорните
държавни органи за необходимите им номенклатури и количества военновременни запаси
в съответствие с разработените си военновременни планове.
(4) Ресорните държавни органи на юридическите лица по чл. 24, ал. 1 и държавните
органи, в чиито структури има сили от системата за национална сигурност на Република
България, изготвят писмени предложения за
необходимите им номенклатури и количества
военновременни запаси до министъра на отбраната, който след обобщаване съвместно с
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ ги внася за
приемане в Министерския съвет.
Чл. 26. Създаването, съхраняването, обновяването и освобождаването на военновременни
запаси и финансирането на тези дейности се
осъществява по реда на Закона за държавните
резерви и военновременните запаси.
Раздел VII
Военновременен бюджет
Чл. 27. (1) Във военно време дейностите
на субектите по чл. 3, ал. 1 се финансират от
военновременния бюджет на страната.
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(2) Държавните органи, общините и юридическите лица, които изготвят военновременни
планове, заявяват и необходимите им финансови
средства за изпълнение на плановете. Финансовите средства се включват във военновременния
бюджет на страната.
(3) За военновременна дейност на юридически лица и еднолични търговци – потенциални
производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги за военно време
по чл. 12, ал. 5 и 6, се планират финансови
средства по военновременния бюджет на съответния държавен орган (община). Финансовите средства следва да са обвързани с обема
продукция/услуги, които ще бъдат възложени
за производство/доставка във военно време.
(4) Министърът на финансите разработва
методика за съставяне и изпълнение на военновременния бюджет на страната и я внася за
одобряване от Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс и
мобилизационната готовност на страната към
Министерския съвет. Методиката се приема от
Министерския съвет.
(5) Изготвянето на проекта на военновременен бюджет на страната се осъществява от
министъра на финансите съвместно с министъра на отбраната и съгласувано с Българската
народна банка въз основа на методиката по
ал. 4 и на държавния военновременен план.
(6) Съставянето на проектите на военновременните бюджети на министерствата и
ведомствата, областните управи и общините се
извършва при спазване на бюджетните насоки и
указания на министъра на финансите по чл. 36,
т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Раздел VIII
Утвърждаване и привеждане в изпълнение на
военновременните планове, методическо ръ
ководство и контрол, взаимодействие и обмен
на информация
Чл. 28. (1) Държавният военновременен
план и военновременните планове на субектите по чл. 3, ал. 1 могат да бъдат приведени в
изпълнение частично или пълно за част или за
цялата територия на страната при настъпване
на някои от обстоятелствата по чл. 108 или 110
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(2) Привеждането в изпълнение на военновременните планове се извършва по реда на
чл. 20, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В предложението на Министерския съвет се посочва
дали привеждането в действие да става върху
цялата територия или само на част от нея, дали
да се приведе изцяло или частично в действие
определен военновременен план.
Чл. 29. Военновременните планове се утвърждават по следния ред:
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1. военновременните планове на юридическите лица се утвърждават от ресорния министър,
от ръководителя на ведомство или от кмета
на община (за общинските дружества или дружества с преобладаващо общинско участие, на
които са поставени военновременни задачи);
2. военновременните планове на общините се
утвърждават от съответния областен управител;
3. военновременните планове на районите
на общините се утвърждават от съответния
кмет на община;
4. военновременните планове на министерствата, ведомствата и областите (Столичната
община) се утвърждават от техния ръководител след съгласуване с Министерството на
отбраната;
5. военновременните планове на органите на
съдебната власт (съд, прокуратура и следствие)
се утвърждават от съответния административен
ръководител след съгласуване с Министерството
на отбраната.
Чл. 30. Общото методическо ръководство по
разработването и поддържането на военновременните планове на субектите по чл. 3, ал. 1 се
извършва от министъра на отбраната, а прякото
ръководство – от съответния държавен орган,
непосредствено контролиращ изпълнението на
военновременните задачи.
Чл. 31. (1) Контролът по разработването и
поддържането на военновременните планове
се извършва от държавните органи в рамките
на тяхната компетентност по отношение на
подчинените им териториални административни
структури и второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити.
(2) Министърът на отбраната или определено от него длъжностно лице осъществява
контрол върху разработването и поддържането
на военновременните планове на областите
(Столичната община).
(3) Областните управители или определени
от тях длъжностни лица осъществяват контрол върху разработването и поддържането
на военновременните планове на общините в
съответната област.
(4) Съответният ресорен министър (ръководител на ведомство) или определено от
него длъжностно лице осъществява контрол
върху разработването и поддържането на
военновременните планове на юридическите
лица с възложени военновременни задачи в
отрасъла.
(5) Кметовете на общини или определени
от тях длъжностни лица осъществяват контрол
върху разработването и поддържането на военновременните планове на общинските дружества или дружества с преобладаващо общинско
участие с възложени военновременни задачи
и на военновременните планове на районите
при общините с районно деление.
(6) Контролът по изпълнението на сключените рамкови споразумения и договори се
осъществява от техния възложител или от
определен от него орган или длъжностно лице.
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Чл. 32. (1) В процеса на планиране министерствата, ведомствата, териториалните им
структури, териториалната администрация и
задължените юридически лица обменят планова
информация.
(2) Националният статистически институт
за изпълнение на дейностите по наредбата
чрез своите централни и териториални структури предоставя необходимата статистическа
информация на министерствата, ведомствата,
териториалните им структури и териториалната
администрация в касаещия ги обем.
(3) Министерствата, ведомствата (включително органите на съдебната власт – съд,
прокуратура и следствие) и областните управи
(Столичната община) предоставят в Министерството на отбраната обобщени данни от проектите на военновременните си планове, както и
друга информация, необходима за разработване
на държавния военновременен план.
Раздел IX
Програми
Чл. 33. (1) Министърът на отбраната въз
основа на писмени предложения от държавни
органи, в чиито ресори има юридически лица
с възложени военновременни задачи, изготвя
програма за усвояване на производство (ремонт)
на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство
(ремонт) на военна продукция от юридическите
лица. Предложенията включват и прогнозен
разчет на необходимите финансови средства.
(2) Програмата по ал. 1 се приема от Министерския съвет след разглеждане в Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на
страната. Програмата включва прогнозен разчет
на необходимите финансови средства.
(3) Въз основа на приетата от Министерския
съвет програма заинтересуваните държавни органи изготвят годишни програми за усвояване
на производство (ремонт) на военни изделия
и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна
продукция от юридическите лица с възложени
военновременни задачи от техния ресор.
(4) Финансирането на програмите се осигурява от държавния бюджет с разработване и
приемане на годишните бюджети на държавните органи.
Г л а в а

ш е с т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Чл. 34. (1) Между държавните органи,
непосредствено контролиращи изпълнението
на военновременните задачи, и юридическите
лица, избрани по реда на чл. 12, ал. 1 и 2, се
подписват рамкови споразумения за производство/доставка на стоки или услуги във военно
време или договори за услуга за поддържане
на готовност за работа във военно време.
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(2) В случаите на сключени рамкови споразумения по ал. 1 във военно време, при
повишена опасност от военен конфликт или
при въвеждане на военновременните планове в
действие държавните органи въз основа на тези
споразумения сключват с юридическите лица
договори за изпълнение на военновременни
задачи с конкретни параметри за производство/
доставка на стоки или услуги.
(3) Във военно време, при повишена опасност
от военен конфликт или при въвеждане на военновременните планове в действие държавните
органи сключват договори за производство/
доставка на гражданска продукция или услуги
с един или няколко изпълнители при условията
на действащото в тези случаи законодателство.
Тези изпълнители не е задължително да са
включени в списъците на юридическите лица
и едноличните търговци – потенциални производители/доставчици на основна гражданска
продукция по чл. 12, ал. 5 и 6.
(4) Юридическите лица, сключили рамкови
споразумения или договори по ал. 1, предоставят при поискване от органите, извършващи
контрол по мобилизационната готовност на
страната, информация относно своя капацитет
и готовност за производство или доставка на
стоките или услугите по сключеното рамково
споразумение или сключения договор.
(5) Допуска се договаряне за изпълнение на
военновременни задачи с юридически лица и
еднолични търговци, избрани за изпълнители
на обществени поръчки за извършване на дейности по доставка в мирно време на военна
или гражданска продукция или изпълнение на
услуги (включително стоки и услуги от стратегическо значение), ако това е било предвидено
в обявлението за откриване на процедурата по
възлагане на обществената поръчка.
Чл. 35. На юридически лица с възложени
военновременни задачи, сключили рамкови
споразумения или договори за тяхното изпълнение, ресорният държавен орган издава
удостоверение (сертификат) за национален
изпълнител на военновременна задача.
Чл. 36. (1) Обект на рамковите споразумения
за производство/доставка във военно време в
зависимост от спецификата на военновременната задача са:
1. производство и доставки на стоки и услуги
от юридически лица с регистрация в страната;
2. поддържане на производствени мощности
за работа във военно време;
3. доставки на стоки и услуги от внос.
(2) Обект на договорите за поддържане на
готовност за работа във военно време са:
1. поддържане на военновременни мощности;
2. съхраняване на техническа документация
за военни изделия;
3. поддържане на защитени обекти и укрития
за най-голямата военновременна работна смяна;
4. обслужване на противохимически средства
за защита на личния състав;
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5. провеждане на организационни мероприятия (учения, сборове, семинари, работни срещи
и др.) за поддържане готовността на личния
състав за работа във военно време;
6. обучение на персонал по въпросите на
отбранително-мобилизационната подготовка и
планирането на граждански ресурси;
7. други дейности, свързани с поддържането
на готовност за работа във военно време.
(3) Финансовите средства за осигуряване на
договорите и рамковите споразумения се планират от държавните органи съгласно единната
бюджетна класификация, утвърдена от министъра на финансите. Заинтересуваните държавни
органи представят заявките за необходимите
им финансови средства в Министерството на
отбраната преди започване на бюджетната
процедура.
(4) Министерството на отбраната анализира
и обобщава заявките по ал. 3 и ги внася за
одобряване от Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната.
(5) Държавните органи въз основа на
решението на Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
по ал. 4 включват одобрените им финансови
средства в проектобюджетите си за съответната
година.
(6) Държавните органи в едномесечен срок от
приемането на постановлението за изпълнение
на държавния бюджет информират Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност
на страната и Министерството на отбраната за
предвидените средства по техните бюджети за
изпълнение на военновременни задачи.
Чл. 37. Юридическите лица усвояват производството на ново военно изделие по решение
на Министерския съвет и след сключен договор
с ресорния държавен орган, като оформят дело
на изделието.
Чл. 38. (1) Юридическите лица с възложени от Министерския съвет военновременни
задачи за производство (ремонт) на военна
продукция поддържат готовност за работа във
военно време чрез производство на контролни
(тренировъчни) серии.
(2) За производството на контролни (тренировъчни) серии на усвоени военни изделия
(или усвоен ремонт) се сключва договор между
юридическото лице и ресорния държавен орган.
(3) Производството на контролни (тренировъчни) серии се извършва в съответствие с
действащите държавни стандарти.
(4) Произведените изделия от контролни
(тренировъчни) серии, които отговарят на
изискванията и държавните стандарти, се завеждат задбалансово от юридическото лице
производител като военновременни запаси
във връзка с чл. 25, ал. 2 от наредбата или се
предават безвъзмездно на държавния орган,
който е техен потребител във военно време.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Граждански ресурси за отбрана“ са
трудови (човешки) ресурси, стоки и услуги
(включително ремонт на изделия) от национално производство или внос, материални,
финансови и други ресурси, необходими на
въоръжените сили, другите сили от системата
за национална сигурност на Република България, държавната и местната администрация,
населението и икономиката за изпълнение на
нормативно възложени задачи по отбраната на
страната, защита и осигуряване на населението,
поддържане на административни, социални и
икономически дейности и инфраструктура за
устойчиво функциониране на държавата във
военно време.
2. „Военна продукция“ представлява въоръжение, техника, бойни припаси и други,
попадащи в списъка на оръжията по смисъла
на чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба, необходими на въоръжените сили и
другите сили от системата за национална сигурност на Република България за изпълнение
на задачи по отбраната на страната.
3. „Военно изделие“ е конкретно изделие от
военната продукция, попадащо в списъка на
оръжието по смисъла на Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с
двойна употреба.
4. „Гражданска продукция (стоки) и граждански услуги“ са стоките и услугите, необходими
на въоръжените сили и другите сили от системата за национална сигурност на Република
България, населението, държавната и местната
администрация и икономиката за работа във
военно време, които не попадат в категорията
военна продукция.
5. „Стоки от стратегическо значение“ са част
от гражданската продукция и са тези стоки, които са от особена важност за функционирането
на държавата във военно време.
6. „Услуги от стратегическо значение“ са част
от гражданските услуги и са тези административни, икономически и социални дейности, които
са от особена важност за функционирането на
държавата, защитата и осигуряването на населението и поддържането на инфраструктурата
във военно време, като:
а) административна дейност на държавните
органи;
б) функциониране на банковата система и
паричното обращение;
в) съдопроизводство и функциониране на
съдебната система;
г) опазване на обществения ред и функциониране на правоохранителната система;
д) здравеопазване;
е) социални и социално-осигурителни дейности;
ж) логистика, транспорт, съхраняване и
спедиция;
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з) информационно осигуряване и комуникации;
и) добив, преработка и доставка на енергоносители;
к) производство, пренос и разпределение
на електрическа енергия, топлинна енергия и
природен газ;
л) услуги по водоснабдяване и канализация;
м) поддържане на енергийната, транспортната, комуникационната и ВиК инфраструктура;
н) опазване на околната среда и водите;
о) образование (обучение);
п) опазване на културни ценности;
р) изследвания и развойна дейност и др.
7. „Основна военна и гражданска продукция
и услуги“ са тези стоки и услуги по т. 2, 4, 5 и 6,
които осигуряват минималните военновременни
потребности, необходими за ефективно изпълнение на задачите по отбраната на страната.
8. „Стоки от първа необходимост“ са:
а) хранителни стоки – хляб, мазнини, сирене и кашкавал, захар, ориз, тестени изделия,
варива (фасул, леща) и яйца;
б) нехранителни стоки – памучни и тип
памучни, вълнени и тип вълнени (за мъже и
за жени), долно трикотажно облекло, горно
трикотажно облекло, чорапи (чорапогащи),
обувки и сапун.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Военновременните потребности по чл. 9,
ал. 1 и 2 се определят в тримесечен срок от
влизането в сила на наредбата.
§ 3. До определянето на нови военновременни потребности на страната по реда на
наредбата важат военновременните потребности, утвърдени с Постановление № 90 на
Министерския съвет от 2008 г. за утвърждаване
на военновременните потребности на страната
за производство и доставка на основна военна
и гражданска продукция и услуги (ДВ, бр. 47
от 2008 г.).
§ 4. До определянето на нови военновременни
задачи на юридически лица по реда на наредбата
важат военновременните задачи, утвърдени с
Постановление № 293 на Министерския съвет
от 2008 г. за утвърждаване на военновременни
задачи на юридически лица за производство
на основна военна и гражданска продукция и
услуги (ДВ, бр. 105 от 2008 г.).
§ 5. Методическото ръководство и контролът
по изпълнението на наредбата и на дейностите
по планиране на граждански ресурси за отбрана
се възлагат на министъра на отбраната.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 11,
ал. 5, чл. 12, ал. 3, чл. 34 и чл. 45, ал. 1 и 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
9217
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за компенсиране на разплатени
задължения на дейността по асистирана ре
продукция на Център „Фонд за асистирана
репродукция“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни средства в размер 5 000 000 лв.
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г. за компенсиране на разплатени
задължения на Център „Фонд за асистирана
репродукция“ във връзка с финансовото осигуряване на дейността му.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят от
разчетените средства по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи – за
структурни реформи и допълнителни фискални
мерки“ от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010. г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 17 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановле
ние № 55 на Министерския съвет от 2007 г.
за условията и реда за определяне на из
пълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове на Европейския
съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 24
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г. и
бр. 68 и 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Заглавието на постановлението се изменя така:
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„За условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С постановлението се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския
инструмент за добросъседство и партньорство,
и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Постановлението се прилага от бенефициенти по ал. 1, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП), приета с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г.,
бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86
от 2010 г.), или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не
попадат в обхвата на ЗОП/НВМОП.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 3. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Не са обект на регулиране от това
постановление:
1. трудовите договори и договорите, сключени
с експерти, които са били обект на оценка по
реда на Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7,
16 и 93 от 2009 г. и бр. 31 и 44 от 2010 г.) и са
станали част от договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
2. наемните договори за сгради или други
недвижими имоти.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато размерът на безвъзмездната
финансова помощ е по-малък или равен на 50
на сто от общата сума на одобрения проект,
определянето на изпълнител се извършва по
чл. 12, ал. 1, съответно ал. 2, освен ако Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм
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на Европейското икономическо пространство
или Управляващият орган на Оперативната
програма изискат да се приложи общият ред,
установен в постановлението.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съответно
Управляващият орган на Оперативната програма, може да изиска определянето на изпълнител да се извършва по реда на чл. 12, ал. 1,
когато предвидената стойност, включително
съфинансирането от страна на бенефициента,
за строителството, доставката или услугата,
без данък върху добавената стойност е над
стойностите, посочени в чл. 12, ал. 2.“
§ 5. В чл. 4 думите „изпълнителните агенции
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
§ 6. В чл. 6 ал. 1 се отменя.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Бенефициентите провеждат процедурата на договаряне по чл. 9 при наличие
на някое от основанията по чл. 47.
(2) Бенефициентите провеждат процедурата
на договаряне по чл. 10 при наличие на едно
от следните условия:
1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е от 200 000 до 350 000 лв.
включително;
2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането
от страна на бенефициента, без данък върху
добавената стойност е от 50 000 до 100 000 лв.
включително;
3. при наличие на някое от основанията по
чл. 57, ал. 1.
(3) В решението по чл. 14, ал. 1, съответно
по чл. 57а, бенефициентът е длъжен да мотивира
избора на процедура за договаряне.
(4) Позоваването на обстоятелства по ал. 1
или ал. 2, т. 3 се съгласува с Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съответно
с Управляващия орган на Оперативната програма, когато това е предвидено в договора за
безвъзмездна финансова помощ.
(5) В случаите по ал. 4 Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съответно Управляващият орган на Оперативната
програма, отговаря на искането за съгласуване
в срок до 14 дни от получаването му.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Бенефициентите могат да не провеждат
процедура за определяне на изпълнител, но са
длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти,
които съдържат техническо и финансово предложение, когато:
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1. предвидената стойност за строителство, в
това число съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност
е от 45 000 до 200 000 лв. включително;
2. предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна
на бенефициента, без данък върху добавената
стойност е от 15 000 до 50 000 лв. включително.
(2) Бенефициентите могат да не събират 3
оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е:
1. за строителство – до 45 000 лв. включително;
2. за доставки и услуги – до 15 000 лв.
включително.“
2. В ал. 4 след думите „по ал. 1, т. 1“ се добавя
„и т. 2“, а думите „ал. 1, т. 2 и“ се заличават.
3. В ал. 5 накрая се добавя „или най-ниска
цена“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случай на обективна невъзможност
за изпълнение на условията по ал. 1 бенефициентът отправя мотивирано искане пред Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
съответно пред Управляващия орган на Оперативната програма, за разрешение за събиране
на по-малък брой оферти, когато това е предвидено в договора за безвъзмездна помощ.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 6 Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съответно Управляващият орган на Оперативната
програма, отговаря на искането за съгласуване
в срок до 14 дни от получаването му.“
§ 9. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. (1) Не се допуска разделяне на
предмета на процедурата при изпълнение на
проекта с цел заобикаляне прилагането на
постановлението.
(2) При определяне на вида на процедурата
с оглед недопускане разделяне на предмета
на процедурата бенефициентът се ръководи
от Общия терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки (СРV 2007). Предметът
на процедурата следва да включва доставката
на всички стоки или изпълнението на всички
услуги или строително-монтажни работи, които
са функционално свързани помежду си. Под
„функционално свързани“ следва да се разбира
стоки, услуги и строително-монтажни работи,
които се използват за същите или сходни нужди.
(3) При договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над една година бенефициентът може
да проведе и повече от една процедура с един
и същ предмет за всяка година от периода за
изпълнение на проекта. Видът на тези процедури се определя с оглед предвидената стойност,
включително съфинансирането от страна на
бенефициента, за съответната услуга, доставка
или строителство за целия период на проекта.“
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§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Бенефициентът обявява процедурите
по чл. 7, т. 1 и 2 чрез публикуване на обява
най-малко в един национален ежедневник
и на своята интернет страница при наличие
на такава, както и на интернет страниците
на Управляващия/Договарящия орган или
на Изпълнителната агенция по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство. Пояснителният документ и документацията за провежданите процедури по
чл. 7, т. 1 и 2 се публикуват на интернет страницата на бенефициента при наличие на такава,
както и на интернет страниците на Управляващия/Договарящия орган или на Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, които
заедно с обявата ги публикуват и на Единния
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) По програмите за европейско териториално сътрудничество бенефициентът обявява
процедурите по чл. 7, т. 1 и 2 по реда на ал. 2,
като предоставя обявата, пояснителния документ
и документацията за провеждане на процедурите
на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
която осигурява публикуването им на Единния
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в
т. 5 накрая се добавя „и документацията за
провежданата процедура“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Достъпът до обявата, пояснителния
документ и документацията за провежданата
процедура по ал. 2 и 3 следва да бъде осигурен за целия период до изтичане на срока за
подаване на офертите или заявленията.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За доказване на икономическото и
финансовото състояние на кандидатите бенефициентът може да изиска от тях да представят
един или няколко от следните документи:
1. удостоверения/препоръки, издадени от
банки;
2. годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, когато публикуването им
се изисква от законодателството на държавата,
в която кандидатът е установен;
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3. информация за общия оборот и за оборота
на стоките, услугите или строителството, които
са обект на процедурата през последните 3 годи
ни в зависимост от датата, на която кандидатът
е учреден или е започнал дейността си.“
3. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от
бенефициента документи, той може да докаже
икономическото и финансовото си състояние
с всеки друг документ, който бенефициентът
приеме за подходящ.
(5) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите
бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да
изиска от тях да представят един или няколко
от следните документи:
1. списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните
3 години, включително стойностите, датите
и получателите, придружен от препоръки за
добро изпълнение;
2. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от
препоръки за добро изпълнение за най-важните
строителни обекти; тези препоръки посочват
стойността, датата и мястото на строителството,
както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за
осигуряване на качеството и оборудването за
изпитване и изследване;
4. списък на технически лица, включително
на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. образци, описание и/или фотографски
снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако
бенефициентът изисква това;
6. сертификати, издадени от акредитирани
институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на
стоките със съответните спецификации или
стандарти;
7. документи, удостоверяващи образованието
и професионалната квалификация на кандидата
и/или на ръководните му служители, или на
лицата, които отговарят за извършването на
услугата или строителството, както и доставката,
когато включва услуги и/или подготовката и
въвеждането на обекта в експлоатация;
8. декларация за средния годишен брой на
работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните
3 години;
9. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
10. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
извършване на строителството;
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11. при процедури за строителство и услуги – описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при
изпълнението, ако бенефициентът е предвидил
такива в пояснителния документ;
12. лицензи или други документи за извършване на съответните дейности и услуги
в предвидените в законодателството случаи;
13. други документи по преценка на бенефициента.
(6) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и технически възможности
на кандидатите и/или квалификация, които бенефициентът определя, трябва да са съобразени
със стойността и обекта на възлагане.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. образец на заявление за процедура на
договаряне с публикуване на пояснителен документ;“.
2. В ал. 3 думата „изработване“ се заменя
с „копиране“.
§ 13. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) До 5 календарни дни преди
изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат
писмено от бенефициента разяснения по
документацията за участие. Бенефициентът е
длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.
(2) Разясненията се прилагат към документацията за участие и стават неразделна
част от нея. Разясненията се публикуват
на интернет страницата на бенефициента,
при наличие на такава, или се изпращат в
3-дневен срок от постъпване на искането до
всички кандидати, които са получили/закупили
документация за участие и са посочили адрес
за кореспонденция.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Процедурите за избор на изпълнител по чл. 7 се провеждат в съответствие с
принципите, определени в чл. 1, ал. 3, от комисия, сформирана от бенефициента. Комисията
се състои от нечетен брой членове – най-малко
трима.
(2) Бенефициентът със заповед или с решение
определя поименно членовете на комисията,
както и срок за приключване на нейната работа,
който трябва да бъде съобразен със спецификата и сложността на процедурата. Срокът не
може да бъде по-дълъг от срока на валидност
на офертите.“
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Членове на комисията могат да
бъдат само лица, които:
1. нямат материален интерес от определянето
на даден кандидат за изпълнител;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на
Търговския закон с кандидат в процедурата
или с посочените от него подизпълнители,
или с членове на техните управителни или
контролни органи.
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(2) Членовете на комисията са длъжни да
пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод на работата им.
(3) Членовете на комисията подписват
декларации за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по
ал. 1 и 2, незабавно след като научат имената
на кандидатите в процедура за определяне на
изпълнител, както и при промяна на някое от
обстоятелствата по ал. 1 в хода на провеждане
на процедурата.“
§ 16. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Когато член на комисията не е в
състояние да изпълнява задълженията си или
възникне някое от обстоятелствата по чл. 21,
ал. 1, бенефициентът определя нов член.“
§ 17. В чл. 24 думите „Изпълнителната
агенция по програма ФАР или“ се заличават.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, бенефициентът
няма право да включва като показатели за
оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална
квалификация и технически възможности на
кандидатите.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Изпълнителната агенция по Програма
ФАР на Европейския съюз или“ се заличават.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „Изпълнителната агенция по Програма
ФАР на Европейския съюз или“ се заличават.
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 19. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Бенефициентът може по всяко
време да проверява заявените от кандидатите
данни, да иска разяснения относно офертата
и представените към нея документи, както и
да изисква писмено представяне в определен
срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(2) Бенефициентът писмено уведомява участниците за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида
на документа или документите, които следва
да се представят допълнително, и определя
срок за представянето им. Срокът е еднакъв за
всички участници и не може да бъде по-дълъг
от 5 дни считано от датата на получаване на
писменото уведомяване.“
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „на бенефициента“ се
заменят с „от бенефициента“.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителната агенция
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
§ 21. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) В 5-дневен срок от сключване на договора за изпълнение или от прекратяване на
процедурата бенефициентът публикува информация, изготвена по типов образец, на своя
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интернет адрес, при наличие на такъв, както и
на интернет страницата на Договарящия орган
или на Изпълнителната агенция по финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство.“
§ 22. В чл. 29, ал. 3 думите „Изпълнителната
агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз или“ се заличават.
§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) думите „Изпълнителната агенция по
Програма ФАР на Европейския съюз или“ се
заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, която е изискуема
за изпълнение на предмета на процедурата;“.
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. с декларация – при подаване на заявлението за участие или офертата;“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кандидатите са юридически
лица, изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2
се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество – за всеки
съдружник или друго лице, които имат право
да управляват и/или представляват дружеството;
2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – за управителя или управителите, а ако
такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност – за едноличния
собственик на капитала;
4. при акционерно дружество – за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на
надзорния съвет, едно или няколко лица от
съставите им да представляват дружеството, а
при липса на изрично овластяване – за всички
членове на съвета на директорите, съответно
на управителния съвет;
5. при командитно дружество с акции – за
един или няколко изпълнителни членове, на
които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;
6. във всички останали случаи – за лицата,
които представляват кандидата.“
4. В ал. 6 след думите „по ал. 1“ се добавя
„и 7, както“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Договори не могат да се сключват с
кандидати, съответно в процедура за определяне на изпълнител не могат да участват
лица, които или при които лицата по ал. 5
попадат в някоя от категориите, определени
в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности, или
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са свързани лица по смисъла на § 15, ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон
с бенефициента или с член на управителен или
контролен орган на бенефициента.“
6. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) Липсата на обстоятелствата по ал. 7
се доказва от кандидатите с декларации от
лицата по ал. 5.
(9) Изискванията по ал. 7 и 8 се прилагат и
за изпълнителите, определени по реда на чл. 12.
(10) Бенефициенти, които са юридически
лица с нестопанска цел, не са свързани лица
по смисъла на ал. 7 със своите членове, които
нямат управителна/представителна власт.“
§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1 се отнасят за
физическите и юридическите лица, както и за
лицата, посочени в чл. 31, ал. 5, когато това
е приложимо.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите, удостоверяващи липсата
на обстоятелствата по ал. 1, се представят придружени с превод на български език, извършен
от заклет преводач.“
§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите декларират, че представените от тях оферти са валидни в съответствие
със срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за участие.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Бенефициентът може да изиска от
кандидатите да удължат срока на валидност
на офертите си до момента на сключване на
договора за изпълнение.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) точка 3 се изменя така:
„3. декларации за липса на обстоятелствата
по чл. 31, ал. 1, 2 и 7;“
б) точки 9 – 11 се изменят така:
„9. доказателства за икономическото и
финансовото състояние на кандидата, когато
това е предвидено в пояснителния документ;
10. доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата, когато
това е предвидено в пояснителния документ;
11. друга информация, посочена в пояснителния документ или в документацията за участие;“
в) създава се т. 12:
„12. списък на документите, съдържащи се
в офертата, подписан от кандидата.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „7, 8 и 9“ се заменят с „8, 9 и 10“.
§ 26. В чл. 36, ал. 1, изречение второ след
думата „посочва“ се добавя „името/наименованието на кандидата“.
§ 27. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „Изпълнителната агенция
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
2. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Бенефициентът има право да задържи
гаранцията за участие, когато кандидатът в
процедурата:
1. оттегли заявлението си след изтичането
на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за
получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи договор.
(5) В случаите по ал. 4, когато кандидатът
е представил банкова гаранция, бенефициентът
има право да пристъпи към упражняване на
правата по нея.
(6) Бенефициентът освобождава гаранциите
за участие на:
1. отстранените кандидати в срок 10 работни
дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на кандидатите, които ще
участват в договарянето по чл. 52, съответно
за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение,
а на останалите класирани кандидати – в срок
10 работни дни след изпращане на решението
на бенефициента за определяне на изпълнител.
(7) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в
срок 10 работни дни след издаване на решението
за прекратяване.
(8) Бенефициентът освобождава гаранциите
по ал. 1, без да дължи лихви на кандидата за
периода, през който средствата законно са
престояли при него.“
§ 28. В чл. 39 се създава ал. 3:
„(3) Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за изпълнение.“
§ 29. В чл. 40, ал. 1 и 2 думите „Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз или“ се заличават.
§ 30. Член 41 се отменя.
§ 31. В чл. 42 след думата „офертите“ се
добавя „за процедурите по чл. 7, т. 1“.
§ 32. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията, сформирана от бенефициента за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на
представените оферти.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията отваря пликовете по реда на
постъпването им, проверява съответствието на
офертите със списъка по чл. 35, ал. 2, т. 12 и
обявява предложената цена от всеки кандидат. “
3. В ал. 5 думите „отварянето на пликовете“ се
заменят с „извършване на действията по ал. 3“.
§ 33. В чл. 44, ал. 2 думите „организационноправния“ се заменят с правно-организационния“.
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§ 34. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) В срок 5 работни дни, след като
получи протокола по чл. 45, ал. 1, бенефициентът с решение или заповед определя за изпълнител класирания на първо място кандидат.
(2) Протоколът от работата на комисията и
решението или заповедта по ал. 1 подлежи на
контрол от Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съответно от Управляващия
орган на Оперативната програма, предоставящи
финансовата помощ.
(3) Бенефициентът изпраща решението на
всички кандидати в 3-дневен срок от издаването
му или от одобрението му от Управляващия
орган (когато е предвидено такова), като на
първия класиран кандидат едновременно се
изпраща и покана за сключване на договор.
(4) Управляващият орган се произнася по
решението на бенефициента в 10-дневен срок
в случаите, когато е предвидено одобряване
на решението.
(5) След изпълнението на действията по ал. 3
при писмено искане от кандидат бенефициентът
е длъжен в 3-дневен срок от получаването да
му осигури достъп до протокола или да предостави копие от него.“
§ 35. В чл. 49, ал. 3, т. 2 думите „декларация
по чл. 31, ал. 4, т. 1“ се заменят с „декларации
по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8“.
§ 36. В чл. 50 думата „назначена“ се заменя
със „сформирана“.
§ 37. В чл. 53 думата „вземане“ се заменя
с „датата на издаване“.
§ 38. В чл. 54 ал. 3 се изменя така:
„(3) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват
в отделен протокол по типов образец, който
се подписва от членовете на комисията и от
участника.“
§ 39. В чл. 57, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. откритият избор е прекратен по чл. 27,
ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия
не са съществено променени;“.
2. Създава се т. 7:
„7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране,
научна или развойна дейност и са в ограничено
количество, което не позволява формиране на
пазарна цена или възстановяване на разходите
за тази дейност.“
§ 40. В чл. 65, ал. 1 думите „Изпълнителните
агенции по Програма ФАР на Европейския
съюз или“ се заличават.
§ 41. Създават се чл. 65а – 65в:
„Чл. 65а. (1) Всяко заинтересувано лице
може да подаде възражение до Управляващия/
Договарящия орган:
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1. срещу одобрената от бенефициента документация за участие в процедурата и пояснителния документ – при процедури по чл. 7,
т. 1 и 2;
2. за допуснати процедурни нарушения при
определянето на изпълнител по реда на постановлението.
(2) Възражението по ал. 1, т. 1 се подава
в 7-дневен срок от датата на получаване/
закупуване на документацията за участие и
пояснителния документ или от публикуването
им по чл. 14.
(3) Възражението по ал. 1, т. 2 се подава в
7-дневен срок от съобщаването на решението
по реда на чл. 43, ал. 2 и чл. 53.
(4) Получените възражения се разглеждат
по ред, определен от Управляващия орган.
Чл. 65б. (1) Възражението по чл. 65а, ал. 1
се подава с копие до съответния бенефициент,
срещу чието решение се възразява.
(2) Възражението до Управляващия/Договарящия орган трябва да е написано на български
език и да съдържа:
1. данни за подателя на възражението – наименование, адрес и ЕИК/данни за самоличността на физическото лице;
2. данни за бенефициента – наименование,
адрес и ЕИК;
3. копие от решението/заповедта за определяне на изпълнител, срещу което се възразява;
4. подробна обосновка на възражението.
(3) Ако възражението не отговаря на изискванията по ал. 2, Управляващият орган
уведомява подателя и му дава 5-дневен срок
за отстраняване на пропуските/неточностите.
(4) Управляващият орган може да поиска
допълнителна информация или разяснения
във всеки един момент. Срокът за подаване
на тази информация от подателя на възражението е 5 дни.
(5) Възражението не се разглежда, когато:
1. е подадено след изтичането на срока по
чл. 65а, ал. 2 и 3;
2. не са отстранени пропуските/неточностите
в срока по ал. 3;
3. не е подадена поисканата допълнителна
информация по ал. 4.
(6) В случаите по ал. 5 Управляващият орган
в 5-дневен срок от получаване на възражението
писмено уведомява подателя за причините,
поради които възражението му не е разгледано.
(7) Управляващият орган може да изиска
от бенефициента копие от документацията по
процедурата и/или неговото становище по
възражението. Бенефициентът представя информацията в 5-дневен срок от нейното изискване.
Чл. 65в. (1) В резултат от разглеждане на
възражението Управляващият орган в срок до
20 дни от получаването му изразява становище,
съдържащо констатации.
(2) Становището по ал. 1 се изпраща до
подателя на възражението и до бенефициента.

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

(3) Бенефициентът може сам да отстрани
нарушението преди получаване на становището
по ал. 1.
(4) Бенефициентът може да сключи договор
за изпълнение, като Управляващият/Договарящият орган има право да не верифицира
разходите във връзка с неговото изпълнение.
(5) При непредприемане на корективни мерки от страна на бенефициента по становището по
ал. 1 Управляващият орган може да не извърши
плащания по договора за безвъзмездна помощ,
да извърши прихващане на подлежащите на
възстановяване суми от последващи плащания,
да изиска възстановяване на средства или да
наложи финансови корекции.“
§ 42. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „от Програма ФАР на Европейския съюз или“ се заличават.
2. В т. 3 думите „Изпълнителната агенция
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
3. Точка 6 се отменя.
4. Точка 6а става т. 6.
5. В т. 14 думите „Изпълнителна агенция по
Програма ФАР на Европейския съюз, съответно
на“ се заличават.
6. Създава се т. 23:
„23. „Разделяне на предмета на процедурата“ е налице, когато за изпълнение на сходни
дейности по Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (СРV 2007),
бенефициентът е използвал по-благоприятен
режим за избор на изпълнител.“
§ 43. В допълнителните разпоредби се създават § 2а и 2б:
„§ 2а. Сроковете в постановлението се изчисляват съгласно разпоредбата на чл. 60 от
Гражданския процесуален кодекс, като срокът,
който се брои на дни, се изчислява от деня,
следващ деня, от който започва да тече, и изтича в края на последния ден.
§ 2б. Управляващите органи на оперативните
програми могат да делегират свои правомощия
по постановлението на своите междинни звена
в качеството им на договарящи органи.“
§ 44. В § 3 от заключителните разпоредби
след думите „се възлага на“ се добавя „министъра
по управлението на средствата от Европейския
съюз“, а думите „и на министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заличават.
§ 45. Параграф 4 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Типовите образци на документи се
утвърждават от министъра по управление на
средствата от Европейския съюз в 3-месечен
срок от обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“.“
§ 46. В заключителните разпоредби се създават § 4а – 4г:
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„§ 4а. Постановлението не се прилага за
програмите по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България
участва.
§ 4б. Разпоредбите на постановлението, отнасящи се до управляващите органи на оперативните програми, се прилагат и по отношение
на програмите за Европейско териториално
сътрудничество за Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, определена за:
1. Национален партниращ орган за всяка
от двустранните програми за трансгранично
сътрудничество за периода 2007 – 2013 г. по
вътрешните граници на Европейския съюз
България – Гърция и България – Румъния;
2. Национален партниращ орган и Национално информационно звено по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“;
3. Национален орган и Национално звено за контакт за периода 2007 – 2013 г. по
Оперативната програма за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа;
4. Национално звено за контакт за периода
2007 – 2013 г. по Оперативната програма за
междурегионално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ IVC), по Оперативна програма „ЕСПОН
2013 – Европейска мрежа за наблюдение на
териториалното развитие и сближаване“ и по
Оперативна програма УРБАКТ ІІ „Мрежа за
градско развитие“.
§ 4в. Разпоредбите на чл. 65а – 65в не се
прилагат по отношение на програмите за Европейското териториално сътрудничество.
§ 4г. Управляващият/Договарящият орган
осигурява публикуването на обявата, пояснителния документ и документацията за участие
в процедурата за определяне на изпълнител на
интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението
на Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз на Република България
по чл. 14, ал. 2 и 3 след осигуряването на съответната техническа възможност.“
Преходна разпоредба
§ 47. Процедурите по Постановление № 55
на Министерския съвет от 2007 г. за условията
и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове
на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 18 НОЕМВРИ 2010 Г.

за допълнение на Постановление № 323 на
Министерския съвет от 2008 г. за опреде
ляне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в Ми
нистерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46, 64 и
102 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В раздел ІІ „Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити“ на приложението към
член единствен „Списък на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на вътрешните работи“ се създава т. 44:
„44. Директорът на дирекция „Миграция“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 яну
ари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 19 НОЕМВРИ 2010 Г.

за закриване на задгранични представител
ства на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Закриват се дипломатическите
представителства на Република България в
Тунис – Тунизийската република, Хартум – Република Судан, Хараре – Република Зимбабве,
Луанда – Република Ангола, Мексико – Мексикански съединени щати, Бангкок – Кралство
Тайланд, и Пном Пен – Кралство Камбоджа.
(2) Закрива се Генералното консулство на
Република България в Хонг Конг – Китайската
народна република.
Чл. 2. Министърът на външните работи да
предприеме необходимите действия за уреждане
на въпросите с недвижимите имоти и движимото имущество, както и другите задължения,
произтичащи от закриването на представителствата по чл. 1.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Изпълнението на
постановлението се възлага на министъра на
външните работи.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9307
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РЕШЕНИЕ № 812
ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 405
на Министерския съвет от 2009 г. за отчуж
даване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграж
дане на национален инфраструктурен обект
„Разширение и реконструкция на летище
Безмер в източна и западна посока“ на тери
торията на областите Ямбол и Сливен (ДВ,
бр. 43 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В приложението към т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. За землището на с. Бозаджии, ЕКАТТЕ
05092, община Сливен, област Сливен, на ред
№ 17 за поземлен имот № 035016:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„Пенка Недялкова Господинова“ се заменят с
„Господин Василев Василев“;
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„с. Градец, област Сливен“ се заменят с „гр.
Сливен, кв. „Дружба“, бл. 32, вх. Б, ап. 13“.
2. За землището на с. Болярско, ЕКАТТЕ
05308, община „Тунджа“, област Ямбол:
а) на ред № 18 за поземлен имот № 018088:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„Петя Василева Йончева“ се заменят с „наследниците на Даньо Георгиев Манафов“ – „Донка
Панайотова Георгиева“ (ред 1); „Петя Василева
Йончева“ (ред 2); „Радка Данева Калчева“ (ред
3) и „Георги Данев Георгиев“ (ред 4);
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„Ямбол, п.к. 8600“ се заменят с „гр. Ямбол,
к-с „Златен рог“, бл. 17, вх. Г, ап. 92“ (ред 1);
„гр. Ямбол, ул. „Кичево“ № 60“ (ред 2); „Гара
Елин Пелин, ул. „Левски“ № 5, бл. 3, вх. А,
ап. 8“ (ред 3) и „гр. Сливен, ул. „Харкан“
№ 83“ (ред 4);
б) на ред № 19 за поземлен имот № 018089:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„Радка Данева Калчева“ се заменят с „наследниците на Даньо Георгиев Манафов“ – „Донка
Панайотова Георгиева“ (ред 1); „Петя Василева
Йончева“ (ред 2); „Радка Данева Калчева“ (ред
3) и „Георги Данев Георгиев“ (ред 4);
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„Гара Елин Пелин“ се заменят с „гр. Ямбол,
к-с „Златен рог“, бл. 17, вх. Г, ап. 92“ (ред 1);
„гр. Ямбол, ул. „Кичево“ № 60“ (ред 2); „Гара
Елин Пелин, ул. „Левски“ № 5, бл. 3, вх. А,
ап. 8“ (ред 3) и „гр. Сливен, ул. „Харкан“
№ 83“ (ред 4);
в) на ред № 28 за поземлен имот № 018114:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„Радка Данева Калчева“ се заменят с „наследниците на Даньо Георгиев Манафов“ – „Донка
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Панайотова Георгиева“ (ред 1); „Петя Василева
Йончева“ (ред 2); „Радка Данева Калчева“ (ред
3) и „Георги Данев Георгиев“ (ред 4);
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„Гара Елин Пелин“ се заменят с „гр. Ямбол,
к-с „Златен рог“, бл. 17, вх. Г, ап. 92“ (ред 1);
„гр. Ямбол, ул. „Кичево“ № 60“ (ред 2); „Гара
Елин Пелин, ул. „Левски“ № 5, бл. 3, вх. А,
ап. 8“ (ред 3) и „гр. Сливен, ул. „Харкан“
№ 83“ (ред 4);
г) на ред № 43 за поземлен имот № 020076:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„наследниците на Георги Димитров Георгиев“
се заменят с „ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“;
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„с. Болярско, област Ямбол“ се заменят с „гр.
Панагюрище“;
д) на ред № 44 за поземлен имот № 020077:
– в колона 8 (Име на собственика на имота
(трите имена, име на юридическото лице) думите
„наследниците на Георги Димитров Георгиев“
се заменят с „ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“;
– в колона 9 (Адрес на собственика) думите
„с. Болярско, област Ямбол“ се заменят с „гр.
Панагюрище“.
ІІ. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9219

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Тунизийската република
за премахване на визите за притежателите
на дипломатически, специални или служеб
ни паспорти (Утвърдена с Решение № 649 от
10 септември 2010 г. на Министерския съвет.
В сила от 11 ноември 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Тунизийската република,
наричани по-долу „договарящи страни“,
Водени от взаимното си желание да укрепят своите връзки и сътрудничество, както и
да създадат най-благоприятни условия за движение на гражданите на Република България,
притежаващи валидни дипломатически или
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служебни паспорти, и гражданите на Тунизийската република, притежаващи дипломатически
или специални паспорти,
Се споразумяха за следното:
Член 1
1. Гражданите на едната договаряща страна,
притежаващи валидни дипломатически, специални или служебни паспорти, могат да влизат,
излизат, преминават транзит и пребивават без
визи на територията на другата договаряща
страна за срок от максимум 90 дни в рамките
на всеки 6-месечен период, смятано от датата
на тяхното първо влизане.
2. Гражданите на държавата на едната договаряща страна по време на пребиваването си
на територията на другата договаряща страна
са длъжни да спазват нейното законодателство,
включително изискванията за пребиваване на
чужденците.
3. Гражданите на държавата на една от
договарящите страни, споменати в този член,
могат да влизат и излизат от територията на
другата договаряща страна единствено през
граничните пунктове за достъп, отворени за
международни пътувания на пътници съгласно националното законодателство на всяка от
договарящите страни.
Член 2
1. Гражданите на държавата на едната
договаряща страна, притежаващи валидни
дипломатически, специални или служебни
паспорти, за които се изисква акредитация, в
качеството си на служители в дипломатическите и консулските представителства или на
служители в международни правителствени
организации със седалище на територията на
другата договаряща страна получават визи за
първото си влизане на територията на приемащата договаряща страна.
2. След влизане на територията на приемащата договаряща страна Министерството
на външните работи на тази страна издава на
лицата по алинея 1 на този член разрешения
за пребиваване с валидност две години, които
дават право на многократно влизане, излизане
и пребиваване на нейна територия и които се
подновяват при изтичане на срока им до края
на служебния им престой.
3. Правата на лицата по алинеи 1 и 2 на този
член се предоставят и на членовете на техните
семейства (съпруг, съпруга, деца до 18-годишна
възраст, които не са сключили граждански брак,
както и деца под 25-годишна възраст, които не
са сключили брак и които се обучават в учебни
заведения на приемащата страна), ако живеят
с тях по време на официалното им пребиваване и притежават валидни дипломатически,
специални или служебни паспорти.
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Член 3
Тази спогодба не отменя правото на всяка
от договарящите страни да откаже влизането
или да прекрати пребиваването на граждани на
другата договаряща страна, чието присъствие
на нейна територия се смята за нежелателно.
Член 4
1. Всяка от договарящите страни може да спре
временно, изцяло или частично прилагането
на тази спогодба по съображения, свързани с
обществения ред, националната сигурност или
здравето на своите граждани. Спирането влиза
в сила незабавно.
2. Договарящата страна, решила да предприеме мярката по алинея 1, е длъжна да
уведоми по дипломатически път другата договаряща страна във възможно най-кратък срок
и най-късно 24 часа от влизането в сила или
отменянето на такава мярка.
Член 5
1. Договарящите страни си разменят по
дипломатически път образци от валидните
дипломатически, специални или служебни
паспорти не по-късно от 30 дни от датата на
подписване на тази спогодба.
2. Компетентните органи на договарящите
страни се уведомяват взаимно за всякакви
промени, отнасящи се до образците на дипломатическите, специалните или служебните
паспорти, както и до начините за използването
им и обменят образци от тези нови паспорти
не по-късно от 30 дни преди въвеждането им.
Член 6
Всички разногласия относно тълкуването
или прилагането на разпоредбите на тази спогодба ще се разрешават чрез преговори между
договарящите страни.
Член 7
1. В случай на загубване, кражба или унищожаване на дипломатическия, специалния или
служебния паспорт на територията на държавата
на една от договарящите страни гражданинът на
другата договаряща страна, който е негов притежател, уведомява незабавно компетентните
органи на държавата, в която пребивава, чрез
дипломатическото или консулското представителство на държавата, на която е гражданин.
При такива случаи компетентните власти на
приемащата договаряща страна издават без
заплащане на такси документ, удостоверяващ
подаването на декларацията.
2. Дипломатическото или консулското представителство на договарящата страна, чиито
граждани са лицата, посочени в предходната
алинея, им издава нов документ за пътуване,
с който те могат да напуснат територията на
другата договаряща страна.
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Член 8
1. Тази спогодба се сключва за неопределен
срок. Тя влиза в сила 30 дни след датата на
получаването на второто от двете уведомления,
с които една от договарящите страни съобщава
на другата за изпълнение на вътрешните си
процедури по влизането є в сила.
2. Тази спогодба може да бъде променяна
по взаимно съгласие и по искане на едната
от договарящите страни. Приетите промени
влизат в сила съгласно разпоредбите на алинея
1 от този член.
3. Всяка договаряща страна може по всяко време да уведоми по дипломатически път
другата договаряща страна за решението си
да прекрати тази спогодба. При такъв случай
спогодбата се прекратява три месеца след датата
на уведомяването на другата договаряща страна.
За удостоверяване на горното тази спогодба
е подписана от редовно оторизираните пълномощници на съответните правителства.
Изготвена в София на 20 май 2010 г. в два
оригинални екземпляра на български, арабски
и френски език, като трите текста са с еднаква
сила. В случай на различно тълкуване с предимство ще се ползва текстът на френски език.
За правителството
на Република
България:
Милен Люцканов,
заместник-министър
на външните работи

9194

За правителството
на Тунизийската
република:
Насер Местири,
директор за
отношенията с ЕС
и с Европейските и
Средиземноморските
институции в
Министерството на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към Конвенцията за защита на лицата при
автоматизирана обработка на лични данни,
по отношение на надзорните органи и транс
граничните информационни потоци
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 13 януари 2010 г. – ДВ,
бр. 6 от 2010 г. В сила за Република България
от 1 ноември 2010 г.)
Преамбюл
Страните по този Допълнителен протокол
към Конвенцията за защита на лицата при
автоматизирана обработка на лични данни,
отворена за подпис в Страсбург на 28 януари
1981 г. (наричана по-нататък „конвенцията“);
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Убедени, че надзорните органи, упражнявайки правомощията си напълно независимо,
са част от ефективната защита на лицата по
отношение на обработването на лични данни;
Отчитайки важността на информационния
поток между народите;
Отчитайки, че с нарастване на обмена на
лични данни през националните граници е необходимо да се гарантира ефективната защита
на човешките права и основните свободи, и
в частност правото на неприкосновеност, във
връзка с такъв обмен на лични данни,
Се договориха, както следва:
Член 1 – Надзорни органи
1. Всяка страна посочва един или повече
органи, които отговарят за гарантиране
спазването на мерките, заложени във
вътрешното є законодателство, с които
се въвеждат в действие принципите, установени в глави ІІ и ІІІ от конвенцията
и в този протокол.
2. a. За тази цел горепосочените органи
имат, по-конкретно, правомощия за
извършване на проверки и намеса,
както и правомощие да участват в
съдебни производства или да сезират
компетентните съдебни органи за
нарушения на разпоредбите на вътрешното законодателство, с които
се въвеждат в действие принципите,
споменати в параграф 1 на член 1 на
този протокол.
б. Всеки надзорен орган изслушва жалби,
подадени от всяко лице, във връзка
със защитата на неговите/нейните
права и основни свободи по отношение
на обработването на лични данни в
рамките на неговата компетентност.
3. Надзорните органи упражняват функциите си напълно независимо.
4. Решенията на надзорните органи, които
водят до подаване на жалби, могат да
бъдат обжалвани по съдебен ред.
5. В съответствие с разпоредбите на глава
ІV и без да се засягат разпоредбите на
член 13 от конвенцията, надзорните органи
взаимно си сътрудничат, доколкото това
е необходимо за изпълнение на техните
задължения, по-конкретно чрез обмен на
всякаква полезна информация.
Член 2 – Трансгранични потоци на лични
данни до получател, който не е под юрисдик
цията на страна по конвенцията
1. Всяка страна предвижда лични данни
да се предоставят до получател, който е
под юрисдикцията на държава или организация, която не е страна по конвенцията,
само ако тази държава или организация
гарантира адекватно ниво на защита на
данните, които ще се предоставят.
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2. Чрез дерогация на параграф 1 от член 2
от този протокол всяка страна може да
разреши предоставяне на лични данни:
a. ако е предвидено във вътрешното
		 законодателство поради:
	 – специфични интереси на субекта на
личните данни, или
	 – законни значими интереси, и по-специално важни обществени интереси, или
б. ако са предоставени гаранции от
контрольора, отговарящ за предоставянето на лични данни, които могат
по-конкретно да произтичат от договорни клаузи и които са счетени за
адекватни от компетентните органи
съгласно вътрешното законодателство.
Член 3 – Заключителни разпоредби
1. Разпоредбите на чл. 1 и 2 от този протокол се считат от страните за допълнителни членове на конвенцията и всички
разпоредби на конвенцията се прилагат
съответно.
2. Този протокол е открит за подпис от
страните, подписали конвенцията. След
присъединяване към конвенцията при
условията, предвидени в нея, Европейските общности могат да подпишат този
протокол. Протоколът подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване.
Страна, която подписва този протокол,
не може да го ратифицира, приеме или
утвърди освен ако преди това или заедно
с това не ратифицира, приеме или утвърди конвенцията или се присъедини към
нея. Инструментите за ратифицирането,
приемането или утвърждаването на този
протокол се депозират пред Генералния
секретар на Съвета на Европа.
3. a. Този протокол влиза в сила на първия
ден от месеца, следващ изтичането на
срок от три месеца от деня, в който пет
от подписалите го страни са изразили
съгласието си да бъдат обвързани с
протокола в съответствие с разпоредбите на параграф 2 от член 3.
б. По отношение на всяка друга страна,
подписваща този протокол, която
впоследствие изрази съгласието си
да бъде обвързана с него, протоколът
влиза в сила в първия ден от месеца,
следващ изтичането на срок от три
месеца от датата на депозирането на
инструмента за ратифициране, приемане или утвърждаване.
4. a. След влизането в сила на този протокол всяка държава, която се е присъединила към конвенцията, може също
да се присъедини и към протокола.
б. Присъединяването се осъществява
чрез депозиране пред Генералния
секретар на Съвета на Европа на
инструмент за присъединяване, който
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поражда действие в първия ден на
месеца, следващ изтичането на срок
от три месеца от датата на депозирането му.
5. a. Всяка страна може по всяко време
да денонсира този протокол, като уведоми Генералния секретар на Съвета
на Европа.
б. Това денонсиране поражда действие
от първия ден на месеца, следващ
изтичането на срока от три месеца от
датата на получаване на уведомлението
от Генералния секретар.
6. Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява страните – членки на Съвета на Европа, Европейските общности
и всички останали държави, които са се
присъединили към този протокол, за:
a. всяко подписване;
б. депозирането на всеки инструмент за
ратифициране, приемане или утвърждаване;
в. всяка дата на влизане в сила на този
		 протокол съгласно чл. 3;
г. всяко друго действие, уведомление
		 или съобщение, свързани с този про		 токол.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
този протокол.
Подписан в Страсбург на осмия ден от но
ември 2001 г. на английски и френски език,
като и двата текста са еднакво автентични, в
един екземпляр, който се депозира в архивите
на Съвета на Европа. Генералният секретар на
Съвета на Европа изпраща заверени копия на
всяка от държавите – членки на Съвета на Европа, Европейските общности, и на всяка държава,
поканена да се присъедини към конвенцията.
9283

ИНСТРУКЦИЯ № Із-2663
от 9 ноември 2010 г.

за реда за осъществяване на операции по
издирване и спасяване от Главна дирекция
„Гражданска защита“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът
за осъществяване на операции по издирване
и спасяване от Главна дирекция „Гражданска
защита“ (ГДГЗ) и от областните управления
„Гражданска защита“ (ОУГЗ).
Чл. 2. Операциите по издирване и спасяване са операции, при които се използват сили
и средства за откриване местонахождението
на хора, попаднали в бедствено положение, и
за извеждането им на безопасно място или в
лечебно заведение.
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Чл. 3. Иницииране на операции по издирване
и спасяване се извършва след получаване на
сигнал от оперативния комуникационно-информационен център (ОКИЦ) на ГДГЗ от телефон
112 или въз основа на заповед на началника
на ОУГЗ.
Чл. 4. Сигналите от ОКИЦ и от телефон
112 са според стандартните оперативни процедури, определящи съдържанието на сигнала
и съответната реакция.
Чл. 5. Със заповедта на началника на ОУГЗ
задължително се определят:
1. основанието за започване на операцията
(източникът на сигнала);
2. задачата, съставът и техниката на екипа
за участие в операцията;
3. мястото за явяване и районът на действия;
4. трите имена и длъжността на ръководителя на екипа;
5. редът за доклади и координация по време
на операцията.
Чл. 6. Определеният за участие спасителен
екип се придвижва на указаното място. След
получаване на задачата от ръководителя на
място, ако има такъв, се извършват инструктажи на място от командира на спасителния
екип и се пристъпва към действия.
Чл. 7. При организиране на операцията
по издирване и спасяване ръководителят на
операцията се запознава със:
1. обстановката според подадената информация;
2. информация за или възможност за уточняване на броя на пострадалите и моментното
им състояние;
3. географските особености на района, в който
ще се провежда операцията, и осигуряване на
картен материал, ако е необходимо;
4. метеорологичните прогнози и особеностите на района;
5. средствата за обмен на информация с
други екипи, участващи в операцията.
Чл. 8. Ръководителят на операцията:
1. след получаването на сигнала или заповед
та на началника по чл. 5 и при пристигането
на място извършва оценка на обстановката и
при необходимост отправя искане до ОКИЦ за
допълнителни сили или специалисти;
2. поставя конкретни задачи на спасителния
екип/спасителните екипи;
3. осигурява комуникациите по време на
операцията и при необходимост организира
развръщането на пункт за управление;
4. посреща пристигналите допълнителни
екипи и им поставя конкретни задачи;
5. организира извършването на инструктаж
на място;
6. при опасност за живота на спасителите,
участващи в операцията, може да я прекрати
незабавно до премахване или ограничаване на
опасността;

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

7. води дневник на операцията, в който се
записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените
на ръководителя на операцията, всички издадени и получени разпореждания и цялостното
протичане на операцията.
Чл. 9. Операциите по издирване и спасяване
се организират едновременно по цялата зона
на мястото на намеса и продължават до откриване и извеждане на всички пострадали от
зоната или до изчерпване на възможностите за
спасяване на оцелели и издирване на загинали.
Чл. 10. От комплекса спасителни работи
най-напред се извършват тези, от които зависи
животът на пострадалите или осигуряването на
тяхната безопасност.
Чл. 11. При продължителна операция се
осигурява посменна работа, като времетраенето
на смените не може да бъде по-дълго от 12 часа
съобразно атмосферните условия, спецификата
на работата и наличните сили.
Чл. 12. Командирите на спасителни екипи
и спасителите участват при обсъждането и
приемането на тактики и техники за провеждане на отделните елементи от издирването
и спасяването. След вземане на решение за
действие и след началото на операцията се
спазва принципът на единоначалие, като никой няма право да извършва каквито и да е
било действия без съгласуване с командира на
спасителния екип.
Чл. 13. При смяна на спасителните екипи
се организира предаване и приемане на района за работа както от ръководството, така и
от работещите екипи. Времето за предаване
и приемане е в рамките на работната смяна.
Чл. 14. При провеждане на операции по
издирване и спасяване само представител на
пресцентъра на Министерството на вътрешните
работи или командира на спасителния екип
след съгласуване с пресцентъра на МВР може
да прави изявления и да дава информация на
средствата за масово осведомяване.
Чл. 15. Ръководителят на операцията по издирване и спасяване при възможност организира
документиране провеждането на операцията
чрез фото- и видеозаснемане, включително
дата и час на дейността. След приключването
на операцията материалите се предават за
съхранение (не по-малко от 10 г.) в ОУГЗ по
място на операцията.
Чл. 16. Командирът на спасителния екип
взема решение за приключване на издирването
и спасяването и за прекратяване на операцията.
Решението се взема съобразно обстановката,
като се има предвид следното:
1. издирването се прекратява само в случаите, когато:
а) всички вероятни райони са били обследвани;
б) всички вероятни местоположения на
пострадали са били проверени;
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в) съществува непреодолима опасност за
живота на спасителите;
2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:
а) оцелелите, пострадалите или загиналите
са изведени;
б) съществува непреодолима опасност за
живота на спасителите;
в) не съществуват шансове за оцеляване на
пострадалите.
Раздел II
Организация на водолазната дейност в Главна
дирекция „Гражданска защита“. Използване на
водолазни специалисти в операции по издир
ване и спасяване
Чл. 17. (1) За оперативно управление и решаване на въпросите, свързани с водолазната
дейност, в ГДГЗ се създава Централна водолазна
комисия, назначена със заповед на директора
на главната дирекция, с мандат 3 години.
(2) Централната водолазна комисия проверява готовността за изпълнение на водолазната
дейност и оценява:
1. комплектоваността с водолази и изпълнението от тях на установените ежегодни норми
за отработени часове под вода;
2. комплектоваността с водолазна техника
и имущество;
3. техническото състояние и готовността за
работа на водолазното имущество и средствата
за обезопасяване на водолазните работи;
4. организацията на водолазните спускания,
наличието на разписания и инструкции за водолазните спускания и познанията на личния
състав по тях;
5. нивото на подготовката на водолазите,
допуснати до ръководство на водолазните
работи, и медицинското осигуряване на водолазните спускания;
6. нивото на практическата тренираност на
водолазите за работа под вода и за обслужването на водолазната техника;
7. наличието и правилното водене на документацията (паспорти и формуляри на водолазната техника, дневници на водолазната работа,
лични и медицински книжки на водолазите,
организационни документи по водолазните
спускания, по медицинското осигуряване и др.).
(3) Централната водолазна комисия е в
състав от четирима членове:
1. председател – служител на ръководен
пост от ГДГЗ;
2. служител на ГДГЗ, отговарящ пряко за
подготовката на водолазите, притежаващ професионални познания по водолазна подготовка
и дейност;
3. водолазен специалист – служител на
ГДГЗ, притежаващ водолазна квалификация
и практически опит в системата не по-малко
от пет години, в чиито задължения съгласно
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длъжностната характеристика е вменена организацията на водолазната подготовка в главната
дирекция;
4. медицинско лице със завършен курс по
хипербарна медицина и опит над три години в
осигуряването на водолазна дейност в системата.
Чл. 18. (1) Централната водолазна комисия
ежегодно извършва проверка за нивото на водолазната подготовка, обучение за повишаване
на квалификацията и за допускане за работа
под вода, за което се изготвя протокол.
(2) Директорът на ГДГЗ въз основа на протокола по ал. 1 със заповед допуска водолазите
за работа под вода.
Чл. 19. (1) Отчитането на времето за пребиваване под вода се води във водолазен дневник
и в личната водолазна книжка.
(2) За изпълнението на подводна работа се
изплаща парично възнаграждение в съответствие със заповедта на министъра на вътрешните
работи, определяща видовете и размерите на
допълнителните възнаграждения за специфични
условия на труд и за научна степен, изплащани
на държавните служители от МВР. Паричното възнаграждение се изплаща въз основа на
вписаните и утвърдени от началника на ОУГЗ
часове във водолазния дневник.
Чл. 20. С цел възстановяване на повишената
загуба от енергия при водолазните спускания
и поддържане на добро физическо състояние
на водолазите на ГДГЗ, а също и на лицата,
обучаващи се за водолази, се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея по реда,
определен от министъра на вътрешните работи.
Чл. 21. За водолазите от ГДГЗ ежегодно се
организират спортно-възстановителни лагери.
Чл. 22. За осигуряване на водолазните спускания на водолазите се полагат минимална
лична екипировка и допълнително специално
облекло съгласно списък – приложение № 1.
Чл. 23. След прекъсване на работа за повече
от два месеца всеки водолаз извършва минимум две тренировъчни спускания с водолазната
група за възстановяване на работните навици.
Чл. 24. За поддържане на водолазната
квалификация водолазите от ГДГЗ покриват
ежегодна норма отработени часове под вода не
по-малко от 80 часа. Годишната норма часове
за работа под вода се определя от сумираните
часове, отработени под вода за 12-те месеца,
предшестващи отчитането.
Чл. 25. Командирът на водолазната група
определя ръководител на спускането и провежда неговия инструктаж за всяко конкретно
водолазно спускане, което се отразява във
водолазния дневник.
Чл. 26. Ръководителят на спускането осъществява непосредственото ръководство на водолазното спускане и действията на работещите
водолази, както и на персонала, осигуряващ
спускането.
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Чл. 27. Ръководителят на спускането отговаря за:
1. организацията на провеждането на водолазното спускане;
2. спазването на правилата за безопасност
на спускащите се водолази през целия период
на водолазното спускане.
Чл. 28. Ръководителят на спускането е
длъжен:
1. да си изясни поставената задача и да
определи реда за нейното изпълнение;
2. лично да провери обезопасяването на
района за работа;
3. да проведе инструктаж на водолазите и
персонала, осигуряващ водолазните спускания,
да им обяви плана за водолазните спускания,
разпределението на задачите между водолазите
и осигуряващия персонал, реда за спускане на
водолазите, задачите на всеки водолаз и начина
за тяхното изпълнение, мерките за безопасност
и други необходими сведения;
4. лично да се убеди в качеството на направените работни проверки на водолазното
снаряжение на спускащите се и осигуряващите
водолази и средствата за осигуряване на водолазните спускания;
5. да знае наличието на въздуха и да взема
мерки за допълването му до работно налягане
за съответните бутилки;
6. да ръководи или участва в обличането
на спускащия се водолаз и лично да се убеди
в херметичността на снаряжението;
7. да ръководи действията на работещия
водолаз под вода, а също така и на лицата,
осигуряващи водолазното спускане;
8. да действа спокойно и решително за
предотвратяване или ликвидиране на инцидент
при аварийни ситуации или неблагоприятно
изменение на обстановката под водата;
9. да води правилно водолазната документация;
10. да осигури оповестяване и обезопасяване
на района, в който се работи;
11. да забрани или прекрати водолазно
спускане, ако установи опасност за работещите
водолази.
Чл. 29. (1) При провеждане на водолазни
спускания никой няма право да се намесва в
действията на ръководителя на спускането и да
дава каквито и да било указания на работещия
водолаз и на персонала, осигуряващ спусканията.
(2) В случай на неправилни действия на
ръководителя на спускането той може да
бъде отстранен от прекия му началник. При
отстраняването от длъжностно лице с неводолазна специалност последният е длъжен да
назначи друго лице, допуснато за ръководство
на спусканията. Ръководителят на спускането
може да бъде възстановен след завършване на
спускането, при което е бил отстранен.
Чл. 30. Водолазите при осъществяване на
спускане са длъжни:
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1. да изпълняват точно нарежданията на
ръководителя на спускането;
2. лично да извършват проверка на своето
снаряжение и да вписват резултатите във водолазния дневник;
3. да изпълняват възложената им работа под
водата, спазвайки предварителния инструктаж
и мерките за безопасност.
Чл. 31. При работа в тъмната част на денонощието на водолазната работна площадка
(ВРП) и на района на водолазните работи се
осигурява необходимото осветление.
Чл. 32. (1) Дълбочината на водолазното
спускане трябва да съответства на техническите
характеристики на използваното снаряжение и
средствата за осигуряване.
(2) Забранява се провеждането на водолазни
работи на дълбочини, превишаващи техническите възможности на снаряжението.
Чл. 33. При водолазните спускания задължително се осигурява превозно средство, което
да позволява транспортиране на пострадал
водолаз до най-близкото медицинско заведение
за оказване на медицинска помощ.
Чл. 34. Подготовката на водолазните спускания включва:
1. зареждане на водолазните апарати с въздух;
2. избор и оборудване на мястото на спускане;
3. измерване на дълбочината, температурата
на водата и въздуха и скоростта на течението;
4. разпределение на задълженията между
водолазите и персонала, обслужващ спускането,
и провеждане на техния инструктаж;
5. работна проверка на водолазното оборудване и средствата за осигуряване.
Чл. 35. Зареждането на бутилките на водолазните апарати с въздух се извършва съгласно
приложение № 2.
Чл. 36. За осигуряване на водолазните
спускания се комплектова ВРП. Водолазната
работна площадка включва пълния комплект от
водолазно оборудване (работно и осигуряващо)
и средства за обезпечаване на водолазните спускания (средства за въздухоснабдяване, свръзка,
осветление и др.).
Чл. 37. Водолазната работна площадка за
спускане на дълбочина до 20 м се комплектова
с трима водолази, един от които се назначава
за ръководител на спускането. Работа в помалък състав (двама водолази) се допуска в
аварийни случаи, при спасителни работи и при
провеждане на тренировъчни спускания. В тези
случаи се осигурява трети човек, който може
да е без водолазна квалификация, но обучен
да обезпечава водолази.
Чл. 38. (1) Преди спускане под вода водолазното оборудване и средствата за обезпечаване
на спускащия се и осигуряващия водолаз се
подлагат на работна проверка.
(2) Резултатите от работната проверка се
нанасят в дневника за водолазна работа и се
докладват на ръководителя на спускането.
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(3) Работната проверка на водолазното оборудване се провежда в следния ред:
1. проверка на дихателните апарати:
а) външен оглед;
б) проверка на работното налягане;
в) проверка за херметичност чрез потапяне
във вода;
г) проверка херметичността на дихателния
автомат чрез вдишване при затворен вентил;
д) контролно дишане 1 – 2 минути за проверяване действието на дихателния автомат и
качеството на въздуха;
2. проверка херметичността на шланга и
клапаните (при апарат тип „наргиле“);
3. прогонване на коланите на апарата (при
нужда); проверка на останалото оборудване;
4. оглед на водолазната маска;
5. оглед и проверка на функционирането на
баластния колан и безопасната му тока;
6. оглед на плавниците и ножа;
7. оглед на хидрокостюмите, проверка
целостта на уплътнителите и функционирането
на циповете и клапаните;
8. оглед и проверка на функционирането на
всички допълнителни приспособления (жилетки,
фенер, телефон и др.).
Чл. 39. Забранява се спускането на водолаз
при налягане в бутилките на апарата под 100
атмосфери.
Чл. 40. (1) Връзката с работещия водолаз
се поддържа чрез сигнално въже, телефон или
шланг-сигнал.
(2) При използване на сигнално въже или
шланг-сигнал за предаване на съобщения от
водолаза към обезпечаващия и обратно се използват условни сигнали съгласно таблицата
за условни сигнали по приложение № 3. Всеки
приет сигнал незабавно се повтаря за потвърждаване на приемането му.
Чл. 41. При извършване на водолазни спускания от лодка и групови водолазни спускания
се спазват следните правила:
1. водолазните спускания от лодка се изпълняват в автономно или шлангово снаряжение
при вълнение до два бала;
2. спускането на водолаза се осъществява
по правило от кърмовата част на лодката по
способа падане във водата от положение седнал
на борда (транцевата дъска) с гърба напред;
3. спускане в двойка се използва при работа
в открити водоеми, плуване на големи разстояния, учебно-тренировъчни спускания, като:
а) при спускане в двойка единият от водолазите се назначава за старши, ръководещ
спускането под вода;
б) при необходимост осигуряването се извършва от лодка чрез сигнално или контролно въже;
в) двойката в никакъв случай не се разделя до
края на спускането; при загуба на връзка между
членовете на двойката и двамата задължително
изплуват на повърхността; спускането може да
продължи след възстановяване на връзката.
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Чл. 42. Спускания в специални условия са:
1. водолазни спускания през зимата и под лед;
2. водолазни спускания при неблагоприятни
метеорологични условия (вълнение, вятър);
3. водолазни спускания при течение;
4. водолазни спускания в нефтопродукти;
5. водолазни спускания в условия на радио
активно или химическо замърсяване;
6. водолазни спускания, провеждани във
високопланински условия.
Чл. 43. Водолазните спускания при температура под 0°С се извършват само с автономно
снаряжение. При спускане под вода в условия
на ниски температури е необходимо да се
вземат мерки за предпазване на вентилите,
редукторите, изпускателните и дихателните
клапани от замръзване. Водолазни спускания в
зимни условия се извършват при температура
на въздуха не по-ниска от -10°С.
Чл. 44. За спускане под лед е необходимо
да се пробие отвор в леда с размери 2 на 2
метра, без остри краища. Краят на отвора се
обезопасява.
Чл. 45. Забранява се спускането на водолаз
при наличие на движещи се ледени блокове
(ледоход). В случаи, свързани със спасяване на
хора, спускането на водолаза се разрешава, при
условие че се вземат всички мерки за сигурност.
Чл. 46. Водолазни спускания в неблагоприятни метеорологични условия се извършват при
вълнение до два бала и вятър до четири бала
(7 метра в секунда).
Чл. 47. Водолазни спускания в бързотечащи
води се изпълняват при скорост на течението
до 1,5 метра в секунда. При по-голяма скорост
на течение на мястото за работа се поставят
защитни устройства.
Чл. 48. При наличие на повърхността на
водата на слой от нефтопродукти спускания
се разрешават, при условие че е разчистен
слоят от повърхността в момента на влизане
и излизане. Забранява се спускане в бензин и
други летливи или отровни вещества.
Чл. 49. (1) Водолазни работи в заразени с
отровни или радиоактивни вещества води се
изпълняват само в случаи, касаещи спасяването
на човешки живот. За спускане в замърсени
с отровни вещества води или в радиоактивни
води се използва само изолиращо снаряжение.
(2) Продължителността на работата при
радиационно замърсяване се определя от действащите нормативи за пределно допустими дози
радиация. За контрол на водолаза се осигуряват
два дозиметъра. Дозата на облъчване се измерва след всяко излизане на водолаза от водата.
(3) След завършване на водолазните работи
се прави пълна дезактивация на снаряжението,
инструментите, както и последващ дозиметричен контрол. Личният състав минава през
санитарна обработка, дозиметричен контрол и
медицински преглед.
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Чл. 50. (1) Към специфичните условия за
провеждане на водолазни спускания в планина
се отнасят: пониженото атмосферно налягане,
съставляващо на височина 1000 м 0,089 МРа,
на 2000 м – 0,078 МРа, на 3000 м – 0,069
МРа, на 4000 м – 0,06 МРа, на 5000 м – 0,053
МРа, стръмните брегове на езерата и реките,
неравното дъно, хладните подводни течения,
възможностите за каменопади и свличания и
наличието на сухи речни русла, по които може
внезапно да придойде вода.
(2) При извършване на водолазни спускания
в планински условия водолазите са длъжни
да се адаптират към пониженото атмосферно
налягане. Признаците за адаптация са намаляването или изчезването на симптомите на
планинските болести (шум в ушите, виене на
свят, слабост, кръвотечение от носа и ушите).
Ако водолазът не се е адаптирал или има оплаквания, не се допуска до спускане.
Чл. 51. (1) Медицинското осигуряване на
водолазите се осъществява от щатни медицински лица от група „Аварийно-спасителни
дейности“ (ГАСД), завършили курс по хипербарна медицина.
(2) При отсъствие на лекар или фелдшер
медицинското осигуряване се допуска да се
осъществи от ръководителя на спускане, но
само при дълбочина на работа до 20 м.
(3) Медицинските лица преминават опреснителен курс на всеки три години.
Чл. 52. Медицинският подбор на кадри за
водолазните групи и периодичните профилактични прегледи на водолазите се извършват
ежегодно в Медицинския институт на МВР. За
всеки водолаз в ГАСД се създава медицинско
досие, в което се съхранява копие от резултатите от ежегодните и текущите медицински
прегледи.
Чл. 53. След прекарани професионални
водолазни заболявания, завършили с пълно
оздравяване, водолазите се освобождават от
спускания под вода, както следва:
1. след отравяне с кислород, въглероден
двуокис и изгорели газове – за 7 денонощия;
2. след декомпресионна болест в тежка
форма – за 14 денонощия;
3. след баротравма на белите дробове и
декомпресионна болест със синдром на Мениер времето за освобождаване се определя
от медицинска комисия;
4. след общо соматично заболяване сроковете
за освобождаване на водолазите от спускания
под вода се определят от лекар спецфизиолог
(водолазен лекар) на основа на заключението
на лекар специалист от поликлиника (болница).
Чл. 54. Анализите на въздуха за дишане от
водолазите се извършват на всеки три месеца
от оторизирана лаборатория. Протоколите с
резултатите от анализите се съхраняват от
командира на водолазна група.
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Чл. 55. (1) Контролът за режима на труда и
отдиха на водолазите се извършва с участието
на лекар спецфизиолог при изработването на
плановете за водолазни спускания.
(2) Броят на спусканията на един водолаз
за работен ден не може да превишава:
1. на дълбочина до 6 м – 8 спускания;
2. на дълбочина от 6 до 12 м – 6 спускания;
3. на дълбочина от 12 до 20 м – 4 спускания.
Чл. 56. (1) Продължителността на почивката
на водолазите може да се увеличи след изпълнение на тежки подводни работи или спускане
при трудни условия (бързотечащи води, силно
вълнение и др.).
(2) При денонощна водолазна работа на
водолазите от всяка смяна се осигурява сън
не по-малко от 8 часа в денонощие. Намаляването продължителността на почивката на
водолазите до 4 – 6 часа се разрешава само
при спасителни работи.
Чл. 57. (1) Медицинското лице, осигуряващо
водолазните спускания, е длъжно да забрани
спускането при:
1. оплаквания на водолаз от отпадналост
или заболяване, а също и при обективни признаци на заболяване независимо от липсата на
субективни оплаквания;
2. обща преумора на водолаза;
3. нервно-психична превъзбуда на водолаза;
4. приемането на храна от водолаза до два
часа преди спускането;
5. прием на медикаменти от водолаза, създаващи затруднения при работата.
(2) Медицинската забрана за спускане може
да бъде отменена само от медицинското лице,
което я е наложило.
Чл. 58. При работа под вода се избягва
влизане в режимите на декомпресия. Ако се
допусне влизане в такъв режим, се използват
стандартни декомпресионни таблици.
Чл. 59. Допустимото време за пребиваване
на водолаза под вода зависи от температурата
на водата и се определя по следната таблица:
Допустимо време за пребиваване във вода:
1 – 3
Температура
на водата
в °С

Допустимо
време
(ч.)
Необходимо
време
между
спусканията
(ч.)

1
сух
неопрен
бельо

4 – 5

7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 18

1,5
сух
неопрен
бельо

2
сух
неопрен
бельо

не по-малко
от 4

3,1
сух
неопрен
бельо

не по-малко
от 3

3,5
мокър
неопрен
+
неопр.
бельо

4
мокър
неопрен

не по-малко
от 24
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Чл. 60. За медицинското осигуряване на водолазните спускания се окомплектова специална
водолазна аптечка със съдържание съгласно
приложение № 4.
Чл. 61. Водолазното имущество се съхранява, поддържа и дезинфекцира съгласно изискванията и нормите по приложение № 5 и
изискванията, дадени от производителя.
Раздел III
Използване на алпийски техники за спасяване.
Операции за издирване и спасяване с използване
на алпийски техники и алпийска екипировка
Чл. 62. (1) За спасяване и извеждане на пострадали от труднопроходими или недостъпни
места, отвеси, високи сгради и надземни или
подземни съоръжения се използват алпийски
техники за спасяване и алпийска екипировка.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва от спасители (алпийски спасители) от ГДГЗ, имащи
квалификация за работа с алпийски техники
за спасяване.
(3) Ежегодно с алпийските спасители се
провеждат тренировъчни лагери, завършващи с
изпит, на основание на който се издава заповед
от директора на ГДГЗ за допускане за работа.
Чл. 63. За поддържане и повишаване на
квалификацията алпийските спасители провеждат практически тренировки два пъти месечно
в градски и веднъж месечно в извънградски
условия.
Чл. 64. Спасителният екип при работа с използване на алпийска екипировка се определя
в зависимост от задачата, която се изпълнява,
но не може да бъде по-малък от двама алпийски спасители.
Чл. 65. Непосредствените дейности при
използване на алпийски техники за спасяване
могат да се ръководят само от служител със
защитена квалификация за алпийски спасител.
Чл. 66. При използване на алпийски техники
за спасяване спасителите задължително се оборудват с минимална екипировка, работно облекло
и защитни средства съгласно приложение № 6.
Чл. 67. За текстилните изделия от използваната алпийска екипировка в ГДГЗ се водят
отчетни документи (служебни картони), показващи тяхната експлоатация и годност, съгласно
приложение № 7.
Чл. 68. (1) Работните въжета, използвани при
спасяване с алпийски техники, задължително
трябва да са с капсуловани краища и надписани, както и окомплектовани с необходимите
отчетни документи.
(2) На работните въжета задължително се
провеждат тестове от комисия на всеки 3 години,
след работа в агресивна среда или допуснати
върхови натоварвания.
Чл. 69. (1) Медицинското осигуряване на
операции, при които се използват алпийски
спасители, се осъществява от медицински лица
от групите АСД.
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(2) Медицинското лице има право да забрани
участието на спасител в спасителна операция
в следните случаи:
1. когато спасителят има здравословни
проблеми, съобщавайки сам за тях, или има
обективни признаци за такива;
2. при нервно-психическа възбуда на спасителя;
3. при прием на медикаменти, водещи до
неадекватно състояние на спасителя;
4. при обща отпадналост и преумора на
спасителя.
Чл. 70. Алпийските спасители извършват
следните аварийно-спасителни работи:
1. търсене и спасяване на пострадали при
всякакви условия и терени;
2. оказване помощ и извеждане на пострадали по отвесни скали;
3. оказване помощ и извеждане на пострадали
в каньони, дерета или труднопроходими терени;
4. участие в съвместни спасителни акции с
Аварийно-спасителните отряди към Българската
федерация по спелеология в пещери и пропасти;
5. участие в съвместни спасителни акции с
Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст при извеждане на хора при
лифтови аварии и издирване на изгубили се в
планината или затрупани от лавина туристи;
6. спасяване на пострадали от разрушени
сгради;
7. оказване на помощ и извеждане на пострадали в шахти, изкопи, кладенци, високи сгради,
кулокранове, комини и други съоръжения;
8. действия по покриви и фасади за отстраняване на опасни предмети вследствие на
бедствие;
9. гасене на огнища на пожари на труднодостъпни терени;
10. оказване на помощ и извеждане на
пострадали при наводнения, земни и кални
свличания;
11. осигуряване действията на водолазните
групи, работещи на водоеми със стръмни и
недостъпни брегове или силно течение.
Чл. 71. При извършване на операции по издирване и спасяване на хора в труднопроходими
и недостъпни места, отвеси и пропасти (площи
с гъста растителност, изкуствено създадени заграждения, силно пресечени местности, каньони,
канали, дерета със стръмни или недостъпни
брегове, места с преобладаващо високи скални
масиви) се спазват следните правила:
1. районът за издирване се разделя на сектори
и се разпределят спасителите по тях, като при
необходимост разделянето и разпределението
се отразяват на карта или скица;
2. издирването се извършва с наблюдение,
като се проверяват всички възможни места;
при наличие на уреди за издирване се прави
първоначално издирване с тях;
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3. при издирването на хора на труднодостъпни
и непроходими места придвижването задължително се извършва чрез самоосигуряване или
чрез предварително изградени въжени системи
за осигуряване; осигуровките задължително се
изграждат от алпийски спасители;
4. след откриването на пострадалия с него
се осъществява контакт и започва изграждане
на системите за транспортирането му, ако е
необходимо;
5. пострадалият незабавно се осигурява
при достигането му независимо от начина на
транспорт или от извършваните манипулации;
6. за транспорт на пострадали в труднодос
тъпни терени се използват специализирани
средства (носилки, колички и др.), осигуряващи
безопасността на транспортирането;
7. при тежко пострадал транспортът се ръководи от медицинско лице, а ако няма такова
в екипа – от лице, определено от ръководителя
на операцията;
8. независимо от вида на използвания транспорт ръководителят на операцията поддържа
постоянна връзка с ръководителя на транспорта.
Чл. 72. При спасяване на хора от високи
сгради и съоръжения (сгради с височина над
5 м, куполи на църкви, катедрали, минарета,
комини, мостове, язовирни стени, силози, високи дървета, кранови съоръжения, осветителни
и електростълбове и др.) се спазват следните
правила:
1. при операции по спасяване на хора от високи сгради и съоръжения може да се използва
специална техника и съоръжения (автовишки,
подемници, стълби и др.), алпийски техники
или комбинирано;
2. при използването на техника или съоръжения спасителите, работещи на височина,
задължително се осигуряват срещу падане;
3. при използването на техника или съоръжения операторът, който ги управлява, поддържа
постоянна връзка с работещите спасители;
4. при работа на съоръжения, на които има
електрозахранване, или в близост до електропроводи ръководителят на операцията осигурява спирането на електрозахранването преди
започване на работата.
Чл. 73. При извършване на спасителни работи при лифтови аварии се спазва следното:
1. при получаване на сигнал за помощ при
лифтови аварии според обстановката могат да
се изпратят няколко екипа:
а) алпийски екип за евакуиране на хората
от кабините или седалките;
б) екипи за придружаване на свалените
пътници по терена до съответните пунктове за
извозване и за осигуряване на специализиран
транспорт на труднодостъпни места;
2. ръководителят на екипа след пристигането
си е длъжен да:
а) се запознае с аварийния план на съоръжението и да действа в съответствие с него;
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б) събере подробна информация за моментната натовареност на линията, максималното време според нормативните документи
за нейното освобождаване, наличния брой
спасители от други организации, както и за
метеорологичната обстановка в момента и за
краткосрочната прогноза;
3. по време на операцията ръководителите
на екипи поддържат постоянна връзка с ОКИЦ
и с ръководителя на съоръжението;
4. за придвижване по въжената линия се
използват само стандартни приспособления;
5. извеждането от кабините или седалките
се извършва само от правоспособни алпийски
спасители;
6. приключването на операцията се съгласува
с ръководителя на съоръжението.
Раздел IV
Издирване и спасяване на пострадали вслед
ствие на авиационна катастрофа
Чл. 74. Участието на спасителни екипи от
ГДГЗ в операции за издирване и спасяване
на пострадали при авиационни катастрофи
се регламентира със Закона за гражданското
въздухоплаване и Наредба № 12 от 2005 г. за
условията, реда и изискванията към системата
за търсене и спасяване при авиационно произшествие (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Чл. 75. Операциите по издирване и спасяване
при авиационни катастрофи се координират
от ситуационния център на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията чрез стандартни оперативни
процедури.
Чл. 76. Спасителите от ГДГЗ участват в екипите за издирване и спасяване съгласно планове, изготвени от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна авиация“ и съгласувани с
ОУГЗ за конкретните региони.
Чл. 77. На командирите на екипи, след
получаване на сигнала, при необходимост
чрез ОКИЦ се предоставят плановете за извършване на търсене и спасяване на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна авиация“ в касаещия ги обем, като последващите
действия на екипите се осъществяват съгласно
тези планове.
Чл. 78. Командирите на екипи организират
работата по издирване и спасяване в зависимост
от района и указанията на авиационните специалисти, разследващи инцидента, и следствените
органи, намиращи се в района.
Чл. 79. По време на операцията командирите на екипи координират действията си с
ръководителите на операцията.
Чл. 80. При участие на водолази в операцията се спазват изискванията за извършване
на водолазни дейности.
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Раздел V
Участие в издирване на веществени доказател
ства съвместно със следствените органи
Чл. 81. (1) Спасителите от ГДГЗ участват в
издирването на веществени доказателства след
писмено искане от съответните служби.
(2) За провеждането на операцията се изготвя план от ръководителя на сборния екип,
който се съгласува със службите, поискали
съдействие.
(3) Операцията се провежда при стриктно
спазване на плана и в присъствието на длъжностните лица от съответните служби. Промени
в плана се извършват само от присъстващите
длъжностни лица.
Чл. 82. Операции за издирване на веществени
доказателства се провеждат само в светлата
част на денонощието.
Чл. 83. При използването на водолазни специалисти или алпийски спасители в операцията
за издирване на веществени доказателства организацията на работата се извършва съгласно
тази инструкция.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 52д, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Инструкцията влиза в сила след обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага
на органите за защита при бедствия.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 22
Списък с минималните изисквания за екипи
ровка, специално и работно облекло
за водолази
1. Минимално лично водолазно оборудване
№

Имущество

Количество

Забележка

1

2

3

4

1. Плавници

1 чифт

2. Маска

1 брой

3. Шнорхел

1 брой

4. Водолазен колан

1 брой

Катарама с възможност за бързо
откопчаване

5. Тежести

1 комплект

Общо тегло 20 кг

6. Водолазен нож

1 брой

7. Водолазен костюм – 1 комплект
мокър

Костюм от две
части, боне, боти и
ръкавици

8. Водолазен костюм – сух 1 комплект

Костюм с боти,
боне и зимни
ръкавици

9. Бельо за мокър
костюм
10. Бельо за сух костюм

1 комплект
1 комплект
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11. Декомпенсаторна
жилетка

1 брой

12. Водолазна бутилка

1 брой

12 или 15 литра

13. Водолазен автомат

1 комплект

С основен и резервен автомат,
шлан гове, редуктори

14. Конзола с компю1 брой
тър, компас и манометър
15. Водолазна чанта

2 броя

16. Обозначителен буй

1 брой

17. Сигнално въже

1 брой

С дължина 25 m

2. Оборудване за водолазната група
№

Имущество

Количество

Забележка

1.

Компресор високо
налягане

1 брой

Моторен

2.

Надувна лодка
6-местна

1 брой

С колесар

3.

Извънбордови дви1 брой
гател за надувната лодка – двутактов

4.

Спасителни жилетки

6 броя

5.

Рейдово оборудване

1 коплект

По 5 бр. буйове,
котви и котвени
въжета

6.

Въжета

2 броя

По 50 m всяко

7.

Станция за подводна
връзка

1 комплект

8.

Сонар с GPS

1 брой

9.

Подводна камера

1 брой

Минимум 6 к.с.

10. Система за снабдява1 комплект
не с въздух от повърхността
3. Специално работно облекло за водолазите
№

Имущество

Количество

1.

Топло зимно работно 1 брой
облекло тип гащеризон

2.

Лятно работно
1 брой
облекло тип гащеризон

3.

Спортно облекло –
анцуг

1 комплект

4.

Летни спортни
обувки (маратонки)

1 чифт

5.

Зимни топли обувки
(с вата или апрески)

1 чифт

6.

Бански

1 брой

7.

Джапанки

1 чифт

8.

Хавлия – голяма

1 брой

Забележка

Приложение № 2
към чл. 35
Правила за зареждане на водолазни бутилки
I. Общи изисквания по мерките за безопасност.
1. За запълване на водолазните апарати
с въздух от компресори високо налягане със
заповед на началника на Областно управление
„Гражданска защита“ се назначават лица, имащи
съответната подготовка и положили изпит по
техника на безопасност.
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2. Дихателните апарати се зареждат в специално оборудвани помещения или на открито място,
отдалечено от жилищни или служебни помещения.
3. Забранява се зареждането на водолазни
апарати, ако:
а) е нарушена херметичността на системата по
въздухоснабдяването;
б) манометрите са неизправни или са с изтекъл
срок на проверка;
в) е изтекъл срокът на поредното изпитание
на бутилките;
г) не са изправни предпазителните клапани
на компресора;
д) не е изправен компресорът.
4. Донатягането на съединения се извършва
само след пълното изпускане на налягането на
въздуха от компресора и тръбопроводите.
5. Работите по обслужване и ремонт на компресор с електрозадвижване се извършват само след
изключването му от ел. мрежата за захранване.
6. При положение че крайното налягане на
компресора е по-голямо от допустимото работно
налягане на бутилките, на тръбопровода от компресора до бутилките се монтира предпазителен
клапан, който да задейства при налягане, равно
на работното налягане на балоните.
7. Резултатите от зареждането на дихателните
апарати с оказване на датата и налягането в балоните се отразяват във формуляра на апарата, който
се подписва от лицето, извършило зареждането.
8. Стриктно се спазва инструкцията на производителя за експлоатация на компресора.
II. Изисквания за безопасност преди започване
на работата.
1. За проверка изправността и готовността на
компресора за работа е необходимо:
а) да се направи външен оглед за изправността
на компресора и неговите приводи;
б) да се провери наличието на масло и при
необходимост да се долее до нормите;
в) да се отворят вентилите за продухване на
манометрите и компресорът да се превърти ръчно
3 – 5 оборота;
г) да се отворят вентилите на входящия и изходящия тръбопровод на охлаждащата вода (само
на компресори с водно охлаждане);
д) да се направи външен оглед на блока за
пречистване и изсушаване на въздуха, като се
обърне внимание на изправността на манометрите
и арматурата;
е) да се уточни по записите отчетът на количеството въздух, пропуснато през блока за очистване
след неговото последно зареждане, и при необходимост да се подмени филтриращият елемент.
2. Проверяват се изправността и състоянието
на магистралния тръбопровод, предпазителните
клапани на него и дали срокът за проверка на
манометрите не е изтекъл.
3. Преди пълнене на водолазните апарати е
необходимо да се провери дали:
а) на всеки балон има клеймо, което показва
работното му налягане;
б) срокът за поредно изпитание на балона не
е изтекъл;
в) са изправни вентилите на балона;
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г) корпусът на всяка бутилка няма повреди
(силна корозия, пукнатини, забележимо изменена
форма).
III. Изисквания за безопасност по време на
работата.
1. По време на работата на компресора е
необходимо:
а) непрекъснато да се наблюдава работата на
компресора за своевременно откриване на странични шумове и удари;
б) да се следи за показанията на манометрите;
в) периодично да се проверява температурата
на нагряване на компресора;
г) да се извършва периодично продухване на
компресора, като първото продухване се прави 5 min
след пускането му под товар, а следващите – през
всеки 30 min непрекъсната работа на компресора.
2. Зареждането на водолазни апарати изисква особено внимание за избягване попадането
на изгорели газове от двигателя в засмукващия
въздуха тръбопровод на компресора. За целта е
необходимо засмукващият филтър на тръбопровода
да бъде изнесен в безопасна зона.
3. Бутилките на дихателните апарати се
пълнят до установеното работно налягане. При
зареждането им следва да се отчитат следните
обстоятелства:
а) повишаването на температурата с един градус
предизвиква повишаване на налягането с 0,5 атм.;
б) сгъстяването на въздуха повишава неговата
температура – във връзка с това след зареждането
на бутилките и охлаждането им до температура
на околната среда е необходимо да се дозаредят;
в) при изкуствено повишаване температурата
на бутилките следва те да се охладят или да се
изпусне част от въздуха.
IV. Изисквания за безопасност при аварийни
ситуации.
1. Компресорът незабавно се спира в следните
случаи:
а) при поява на странични шумове и удари;
б) при значително увеличение и продължаващо се увеличаване на налягането в каквато и да
е степен;
в) при прекъсване на охлаждането;
г) при нарушаване херметичността на съединенията в системата за газоснабдяване;
д) при сработване на предпазните клапани;
е) при неизправност на който и да е манометър;
ж) при прегряване на компресора.
V. Изисквания за безопасност след приключване на работата.
1. За спиране на компресора е необходимо:
а) да се приведе на празен ход, за което е
необходимо да се отворят вентилите за продухване и да се затвори вентилът на нагнетателния
тръбопровод;
б) да се спре двигателят на компресора;
в) да се почисти корпусът на компресора.
2. След завършване зареждането на апаратите
по метода на преливане се затварят крановете на
транспортните бутилки.
3. Нагнетателният тръбопровод се разкачва
от напълнените бутилки след пълното спадане на
налягането в тръбопровода.
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Приложение № 3
към чл. 40, ал. 2
Сигнали, използвани за управление на водолази
1. Средства за свръзка между леководолазите
Леководолазен ръчен семафор
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Забележки. 1. Късото рязко дръпване на въжето отговаря на точка, а мекото и продължително – на тире.
2. Всеки получен сигнал се повтаря от получателя в уверение на това, че сигналът е получен и разбран
правилно (изключение прави сигналът тревога, който се изпълнява незабавно).

Звукова и светлинна сигнализация
Значение на
сигнала

Сигнали,
подавани
със звук
или
светлина

Отговор от
повърхността,
ответно
действие

1

2

3

Активен въглен

1 опаковка

Сода бикарбонат

1 опаковка

Ксилометазолин
р-р 0,1 %

1 опаковка

Добре ли си? Добре съм?

Едно

Също

Оталгетон

1 опаковка

Продължавай!

Две

Също

Есмархов бинт

1 бр.

Стоп!

Три

Също

Марлен бинт

5 cm/0,5 m

4 бр.

Марлен бинт

5 cm/5 m

4 бр.

Марлен бинт

8 cm/5 m

4 бр.

Пакет медицински памук

100 g

1 бр.

Стерилен марлен компрес

10 x 10 cm

5 бр.

Стерилен марлен компрес

40 x 60 cm

2 бр.

Цитопласт

3 x 6 cm

4 бр.

Сампласт

2,5 cm x 2,5 m

2 бр.

Триъгълна
кърпа

96 x 96 x 136 cm 2 бр.

Изплувай! Изплу- Четири
вам.

Също

Авариен. Искам
помощ.

Четири и Осигурителят се
повече
отправя по найбързия начин
към сигнализиращия
Забележка. От повърхността звуковият сигнал
се подава с чукане върху метален предмет, а под
водата – с чукане с дръжката на водолазния нож
върху дихателната бутилка.

Приложение № 4
към чл. 60
Съдържание на аптечка на медицинско лице,
осигуряващо водолазните спускания
1
Аналгин

2

3

Таблетки 0,5
1 скатула 10 бр.
ампули 50 % 2
С.С.

Антиацид

таблетки

1 скатула

Атропин

ампули

10 бр.

Адреналин

ампули

10 бр.

Бромхексин

таблетки

1 скатула

Урбазон

ампули 40 mg

4 комплекта

Микорен

ампули

2 бр.

Амоняк

1 опаковка

Инструменти и друго медицинско
имущество
1

2

Апарат за изкуствено дишане тип 1 комплект
„АМБУ“ с кислородна бутилка
и редуктор
Тонометър (апарат за кръвно 1 бр.
налягане)
Стетоскоп

1 бр.

Усторазтворител

1 бр.

Йод

спиртен р-р 5 % 1 опаковка

Езикодържател

1 бр.

Спирт

90 %

Термометър максимален

1 бр.

1 опаковка (50)
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Ножица с тъп връх (за превръзка) 1 бр.
Нож градински

1 бр.

Стерилни полиетиленови ръ- 2 чифта
кавици
Безопасни игли

6 бр.

Спринцовки еднократни с игли 4 бр.
2 С.С.
Спринцовки еднократни с игли 4 бр.
5 С.С.
Спринцовки еднократни с игли 4 бр.
10 С.С.

Приложение № 5
към чл. 61
Съхранение, поддържане и дезинфекция
на водолазното оборудване
1. За съхраняване на водолазното имущество се
оборудва склад, отговарящ на следните изисквания:
а) затворено помещение, осигуряващо защита от
атмосферни влияния и слънчеви лъчи, с достатъчна
площ за разполагане на водолазното имущество;
б) температура от +10 до +30 °С;
в) влажност на въздуха до 80%;
г) наличие на изкуствено осветление.
2. Когато водолазната станция е разположена
на автомашини, малки катери и др., където няма
възможност да се оборудва закрито помещение,
водолазното имущество се съхранява в стандартни
опаковъчни сандъци или непромокаеми торби
(сакове).
3. При оборудване на водолазен пост за спускане
на водолази под лед за поместване на водолазното
имущество се използва временно отопляемо помещение, палатка или закрит автомобил.
4. Гумените части на снаряжението при всички
случаи трябва да са скрити от въздействието на
преки слънчеви лъчи, запалителни или смазочни
материали, а при поставяне в помещение се разполагат не по-близо от 2 m от отоплителни уреди.
5. След спускане хидрокостюмите мокър тип
се измиват добре със сладка вода отвътре и отвън
и се окачват за изсушаване и съхранение. Хидрокостюмите от сух тип след спускане се измиват
отвън и се окачват по същия начин.
6. При интензивна експлоатация мокрите и сухите хидрокостюми се измиват най-малко веднъж
месечно, а при нужда (замърсяване, предаване на
друг водолаз) се изпират отвътре и отвън с миещ
препарат и четка.
7. Всички части на снаряжението (маска, дихателен автомат, дихателен апарат, плавници, нож
и др.) след спускане се почистват от замърсяване,
измиват се със сладка вода и се поставят на определените им места.
8. Бутилките на водолазните апарати трябва
да са заредени до работното им налягане и поставени за съхранение на определените им места.
Незаредените бутилки се съхраняват отделно от
заредените.
9. Спусковите, ходовите и сигналните въжета, шланг сигналите и телефонните кабели след
спускането се подсушават, навиват се на съответ-
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ните макари или на бухти и се покриват или се
поставят в закрити помещения. Инструментите,
използвани при изпълнение на водолазната работа,
се почистват, подсушават, смазват се и се поставят
на определените места.
10. Водолазното имущество, което не се използва при водолазни спускания, се съхранява
консервирано във водолазния склад.
11. Водолазното снаряжение се съхранява в
склада и се консервира и разконсервира в съответствие с указанията на производителя.
12. Периодичните прегледи, проверки и ремонти на водолазното имущество се провеждат
в съответствие със заводските инструкции за експлоатация и правилата за устройство и безопасна
експлоатация на съдове, работещи под налягане.
13. За дезинфекция на водолазното снаряжение
се използва етилов спирт – аптечен или х.ч.з.а. – с
концентрация не по-ниска от 70%, който се изразходва съгласно следните норми:
Наиме- Единованици
ние на
водолазното
снаряжение

Ко- Еднокр. Периодичност
личе- норма
на
ство
на
дезинфекцията
една
бройка,
g

Шланг
водолазен с
вътрешен
диаметър
6 – 8
mm

m

1

8

след всеки 10
спускания и минимум
един път годишно

Водолазна
маска

бр.

1

10

преди всяко
спускане

Дихателен автомат

бр.

1

30

след всяко
спускане, след ремонт

Целолицева
маска

бр.

1

20

преди всяко
спускане

Боне
на сух
хидрокостюм

бр.

1

10

преди всяко
спускане

14. Забранява се използването за дезинфекция
на други дезинфекциращи средства, в т. ч. и на
технически и денатуриран спирт.
15. Водолазните шлангове се дезинфекцират,
като шлангът се промива с топла (40 – 50 °С)
вода, след което се напълва със спирт и накрая
се продухва с въздух.
16. Водолазните маски се промиват с топла
вода (40 – 50 °С), с миещ препарат и се подсушават, като преди спускането се протриват с марля,
напоена със спирт.
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17. Хидрокостюмите от сух тип в случай на
замърсяване от вътрешната страна се обръщат
и измиват със сапунена вода, а след това и със
сладка вода и се подсушават. Вътрешната гумирана повърхност на бонето се промива с топла
(40 – 50 °С) вода и преди спускане се протрива
с марля, напоена със спирт.
18. Дихателните автомати се разглобяват,
като детайлите им се промиват със спирт и се
подсушават.
19. Захапката на сухата камера на дихателния
автомат се промива със спирт преди всяко спускане.
20. Въздушните бутилки се дезинфекцират с
алкален разтвор, като се налива разтвор на сода
каустик и гореща вода (200 g КОН на 1 l вода),
разклаща се бутилката многократно, след което
алкалният разтвор се излива, бутилката се промива
с гореща вода и се продухва със сгъстен въздух.

Приложение № 6
към чл. 66
Минимални защитни средства и екипировка
за алпийски спасители
1. Минимална лична екипировка:
№

Вид на екипировката
1. Седалка многоточково
окачване

Количество
един брой

2. Седалка ниско окачване един брой
3. Карабинер тип
„МАЙОНДЕЛТА“

един брой

4. Водещ самохват

един брой

5. Гръден самохват

един брой

6. Устройство за спускане
с блокировка

един брой

7. Осмица

един брой

8. Гръдна лента

един брой

9. Педал за катерене

един брой

10. Осигурителен ремък
двоен с два карабинера
без муфа

един брой

11. Алпийска каска

един брой

12. Челно осветление

един брой

13. Помощно въже ∅ 7 – 9

един брой

Специално за зимно време
14. Котки 12 зъба

един чифт

15. Ледокоп

един брой

16. Изотермично фолио

един брой

2. Колективна екипировка за четиричленна група
алпийски спасители:
№

Вид на екипировката

Количество

1

2

3

1. Въжета статични

250 m

2. Въжета динамични

50 m

3. Карабинери с муфа

50 броя
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4. Карабинери без муфа

50 броя

5. Ролки – различни
видове

по два броя от
всеки тип

6. Планки за разпределяне два броя
на усилията
7. Автоматични устройства два броя
за спускане и задържане
на товари
8. Спасително седло

един брой

9. Специализирана
носилка

един брой

10. PVC торби за въжета и
имущество

осем броя

11. Акумулаторен
перфоратор с
инструменти

един брой

12. Въжени рингове и
примки

десет броя

13. Алпийски чук

два броя

14. GPS устройство

един брой

15. Компаси

четири броя

16. Бинокли

два броя

17. Лавинни лопатки

четири броя

18. Лавинни сонди

четири броя

19. Въжена стълба

десет метра

20. Палатка двуместна

два броя

21. Спални чували и
подложки

четири броя

22. Комплект за бивак

един комплект

3. Минимално работно облекло и защитни
средства за алпийските спасители:
№

Вид на екипировката

Количество

1.

Зимен работен
гащеризон – грейка

един брой

2.

Летен работен
гащеризон

един брой

3.

Алпийски
обувки – всесезонни

един чифт

4.

Поларено бельо

един брой

5.

Работни
ръкавици – кожени

един чифт

6.

Зимни ръкавици

един чифт

7.

Зимна шапка

един брой

8.

Пуловер – поларен

един брой

9.

Защитни слънчеви
очила – висока степен
на защита и
странични протектори

един чифт

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 7
към чл. 67
Отчетни документи за алпийска екипировка
СЛУЖЕБEН КАРТОН
№ .................
на _____________________________________________________

1. ........................................... (вид, тип на екипировката)
........................

.........

2. Дължина (за въжетата):

.........

3. Диаметър(за въжетата):

.........

4. Дата на производство:

.........

5. Фирма производител:

.........

6. Дата на въвеждане в
експлоатация:

.........

7. Срок на експлоатация,
препоръчан от производителя:

.........

8. Дата и № на протокола
от последното изпитание:

.........

9. Срок до следващото изпитание:

.........

10. Дата и № на протокола от последното изпитание:

.........

11. Срок до следващото изпитание:

.........

ОТЧЕТЕН КАРТОН
за отразяване на натоварванията и работата на въже №
........./................... m
с разрешен срок на експлоатация до .............. 20.......... г. от
индивидуалната алпийска екипировка на ....................................
...........................................................................................................,
служител от група „АСД“ ...............................

9151
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2010 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални доплаща
ния и за специфично подпомагане за 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 22, 34 и
37 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 4 думите „30 ноември“ се
заменят с „10 декември“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: С. Боянова
9378

12. Дата и № на протокола от последното изпитание:
.........
13. Срок до следващото изпитание:
.........
Командир на спасителния екип:
................./.............../

№ Да- Вид на натоварпо та
ването, тегло
ред
или
напрежение, на
което е била
подложена
екипировката.
Брой
на понесените
удари. Друга
информация за
процеса на експлоатация
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Забелязани
механични,
химични,
термични
и други
повреди
(чрез визуален
преглед)

Дължина след
употребата
(за динамичните
въжета)

Подпис

Началник на група „АСД“:
................................../.......................................

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 14
от 15 ноември 2010 г.

за реда и начина за изчисляване на размера
на отчисленията и разходване на събраните
средства за дейностите по закриване и след
експлоатационни грижи на площадките на
депата за отпадъци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят редът и
начинът за:
1. определяне на отчисленията по чл. 71а
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
при извършване на дейност по обезвреждане
на отпадъци чрез депониране;
2. разходване на натрупаните през експлоатационния период средства за извършване на
дейностите по закриване и следексплоатационни
грижи на площадките на депата за отпадъци.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за депа, на
които се депонират отпадъците, посочени в чл. 2,
ал. 1 ЗУО, класифицирани в следните класове:
1. за неопасни отпадъци, в това число:
а) съществуващи депа за битови отпадъци
до въвеждане в експлоатация на регионалните
депа, предвидени с Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците;
б) регионални депа за битови отпадъци;
в) депа за неопасни отпадъци с друг произход
(производствени, строителни и др.);
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2. за опасни отпадъци.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. депа за инертни отпадъци;
2. депа за отпадъци в случаите:
а) на съвместно депониране с минни отпадъци по чл. 71г ЗУО;
б) когато са включени в програмите за отстраняване на екологични щети по чл. 71з ЗУО;
в) на депа за отпадъци по смисъла на § 105
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ДЕПОНИРАНЕ
Чл. 3. (1) При извършване на дейност по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране
всеки собственик на депо е длъжен да осигури
пълния размер на средствата за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото съобразно инвестиционния проект и/
или проекта за рекултивация на депото чрез
отчисления по чл. 71а ЗУО. Средствата, определени в инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация на депото, са в размер,
който гарантира обезпечаване на дейностите
по закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото.
(2) Размерът на отчисленията за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото в левове на тон отпадък се определя от
собственика на депото въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация
по формулите от приложението.
(3) Размерът на месечните отчисления по
чл. 71а ЗУО се определя от собственика на
депото в левове въз основа на размера на отчис
ленията по ал. 2 на тон отпадък и количествата
депонирани отпадъци през съответния месец.
(4) Размерът на месечните отчисления в
левове по ал. 3, определен от собственика на
депото, може да бъде и по-малък от определения размер въз основа на изчисленията по
ал. 2, но не по-малък от:
1. 20 на сто от размера на отчисленията, определен въз основа на изчисленията по ал. 2 – за
депата по чл. 2, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, и
2. 50 на сто от размера на отчисленията,
определен въз основа на изчисленията по
ал. 2 – за депата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“ и т. 2.
(5) В случай на промяна на размера на
месечните отчисления по ал. 4 собственикът
на депото уведомява писмено директора на
регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ), на чиято територия се намира
депото, за направената промяна.
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Чл. 4. Размерът на отчисленията на тон
отпадък по чл. 3, ал. 2 се актуализира от
собственика на депото на всеки три години
съгласно чл. 71а, ал. 6 ЗУО в съответствие с
индекса на потребителските цени, публикуван
от Националния статистически институт, и/или
при промяна в параметрите за определянето
му, която води до изменение от над 15 на сто
от първоначално определения размер на отчис
ленията за тон депониран отпадък.
Чл. 5. 3а извършване на отчисленията по
банковата сметка по чл. 71а ЗУО собственикът
на депото подава в съответната РИОСВ заявление, в което се съдържа следната информация:
1. наименование и единен идентификационен
код (ЕИК), адрес по съдебна регистрация на
собственика;
2. лице за контакти, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. адрес на площадката на депото;
4. номер на издаденото разрешение или
комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 ЗУО;
5. клас и наименование на депото съгласно
издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 ЗУО;
6. определения размер на отчисленията по
чл. 3, ал. 2 и 4.
Чл. 6. (1) В седемдневен срок от подаване
на документите по чл. 5 директорът на съответната РИОСВ писмено уведомява подателя
за данните на откритата банкова сметка.
(2) В случай че към момента на подаване
на документите по чл. 5 сметката не е открита,
подателят се уведомява в седемдневен срок от
нейното откриване.
Чл. 7. В съответствие с чл. 71а, ал. 5 ЗУО
собственикът на депото превежда до 10-о число
на текущия месец определените отчисления по
чл. 3, ал. 3 за предходния месец.
Чл. 8. Директорът на съответната РИОСВ
контролира постъпленията по сметките на всяко
депо на неговата територия.
Г л а в а

т р е т а

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ГРИЖИ НА ПЛОЩАДКАТА НА ДЕПОТО,
НАТРУПАНИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ
ПЕРИОД НА ДЕПОТО
Чл. 9. (1) В съответствие с чл. 71б, ал. 1
ЗУО собственикът на депото подава заявление до директора на съответната РИОСВ за
разходване на средства от сметката по чл. 71а
ЗУО, в което посочва:
1. наименование и ЕИК, адрес по съдебна
регистрация на собственика;
2. адрес на площадката на депото;
3. клас и наименование на депото;
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4. данни за банковата сметка на собственика на депото, по която следва да се преведат
средствата за извършване на конкретните
дейности по закриване и следексплоатационни
грижи за депото;
5. размер на исканите средства в левове
за извършване на конкретните дейности по
закриване или следексплоатационни грижи за
депото, но не повече от 20 на сто от пълния
размер на средствата за закриване по чл. 3,
ал. 1 или от размера на средствата за следексплоатационни грижи на площадката на депото
за период 1 година;
6. заповед или решение на компетентния
орган за преустановяване на експлоатацията
на депото или на отделна клетка или участък
от депото;
7. одобрен проект за закриване;
8. сключен договор за извършване на конкретните дейности по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.
(2) При последващо подаване на заявление за разходване на средства от сметката по
чл. 71а ЗУО към документацията по ал. 1 се
представя и констативен протокол, подписан от
възложителя, изпълнителя, строителния надзор
или други оторизирани органи, удостоверяващ,
че стойността на извършените дейности е в
размер на отпуснатите средства, определени
по ал. 1, т. 5.
Чл. 10. В 10-дневен срок след представяне
на информацията със заявлението по предходния член директорът на РИОСВ дава писмено
съгласие за превеждане на исканата от заявителя сума от сметката по чл. 71а ЗУО по сметката
на собственика на депото, посочена в т. 4 на
чл. 9, или мотивирано отказва отпускането
на средствата при неизпълнение на едно или
повече от изискванията по предходния член.
Чл. 11. (1) В случай че събраните средства
в сметката по чл. 71а ЗУО са недостатъчни
за приключване на дейностите по закриване
и следексплоатационни грижи на площадката
на депото, собственикът на депото осигурява
остатъка от средствата.
(2) Когато след приключване на дейностите
по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото останат средства в
сметката по чл. 71а ЗУО, същите подлежат
на възстановяване на собственика на депото
за извършване на дейности по управление на
отпадъците.
Чл. 12. При промяна на собственика на
депото натрупаните в сметката на предишния
собственик средства се прехвърлят по партидата
на новия собственик.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 71а,
ал. 4 и чл. 71б, ал. 2 от Закона за управление
на отпадъците.
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§ 2. В срок до 2 месеца след обнародване
на наредбата собствениците на действащите
депа за отпадъци представят в РИОСВ, на чиято територия се намира депото, заявлението
по чл. 5 с информацията в него, включително
определения размер на отчисленията по чл. 3,
ал. 2 и 4.
§ 3. Месечните отчисления за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото по смисъла на тази наредба влизат в
сила от 1 януари 2011 г.
Министър на околната среда и водите:
Н. Караджова
Министър на финансите:
С. Дянков
Приложение
към чл. 3
1. За депата за отпадъци, които са изградени
въз основа на инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Директива 1999/31/
ЕС от 26 април 1999 г. относно депонирането
на отпадъци (ОВ L 182/16.07.1999 г.) размерът
на отчисленията в левове за тон депониран
отпадък се изчислява, както следва:
Ро = Нр/Кд ,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за
тон депониран отпадък;
Нр – размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване
и следексплоатационни грижи на площадката
на депото, съобразно инвестиционния проект
на депото, в т. ч. за:
– демонтаж на изградените постоянни
съоръжения, които не са свързани с опазване
на околната среда и с бъдещото функционално
предназначение на терена;
– повърхностно запечатване на депото,
което се извършва в съответствие с проекта
за изграждане на горния изолиращ екран, вкл.
техническата и биологичната рекултивация и
предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;
– контрол и наблюдение на параметрите
на околната среда за срок не по-кратък от 30
години след закриване на депото;
– управление на инфилтрата от депото за
срок не по-кратък от 30 години след закриване
на депото;
– управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след
закриване на депото;
– почистване на наличните охранителни
канавки за ограничаване на достъпа на водите
до тялото на депото.
Определеният размер на средствата (Нр)
за извършване на дейностите по закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото не може да бъде по-малък от:
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1. 22 лева за квадратен метър от площта на
депо за неопасни отпадъци;
2. 35 лева за квадратен метър от площта на
депо за опасни отпадъци;
Кд – капацитет на депото в тонове, като за
действащите депа се взема предвид остатъчният
капацитет към 31 декември 2010 г. на клетките
от депото, които са въведени в експлоатация, а
за депата с предстояща експлоатация се взема
предвид проектният капацитет на изградените
клетки от депото.
2. За съществуващи депа за битови отпадъци
до въвеждане в експлоатация на регионалните
депа, за които няма инвестиционен проект,
размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:
Ро = (Мр × Пд) / Кдо ,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за
тон депониран отпадък;
Мр – минималният размер на средствата за
закриване на единица площ от депото, както и
следексплоатационните грижи за площадката
на депото, в размер 22 лв. за квадратен метър;
Пд – площта на отпадъчното тяло на депото,
изразена в същата мерна единица, квадратен
метър;
Кдо – количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както
следва:
Кдо = Кср × Ге,
където:
Кср е средногодишното количество отпадъци в
тонове, депонирани през последните три години;
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Ге – оставащите години за експлоатация
на депото съгласно определените срокове за
въвеждане в експлоатация на съответното регионално депо.
3. За депата за отпадъци, посочени в приложението към Закона за управление на отпадъците, размерът на отчисленията в левове за тон
депониран отпадък се изчислява, както следва:
Ро = (Мр × Пд) / Кдо,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за
тон депониран отпадък;
Мр – минималният размер на средствата за
закриване на единица площ от депото, както и
следексплоатационните грижи за площадката
на депото в размер 22 лв. за квадратен метър;
Пд – хоризонталната площ на отпадъчното
тяло на депото, изразена в същата мерна единица, квадратен метър;
Кдо – количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както
следва:
Кдо = Кср × Ге,
където:
Кср е средногодишното количество отпадъци в тонове, депонирани през последните три
години; при определяне на Кср следва да се
вземат предвид и условията на издадените комплексни разрешителни, които имат отношение
към количеството на депонираните отпадъци
за съответното депо;
Ге – оставащите години за експлоатация на
депото съгласно определените срокове за преустановяване на неговата експлоатация.
9276
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 729
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 35 от заседание, проведено на 04.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 2019
от 06.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола”—АД,
София, и сертификат за инспекция № 13/0279 от
13.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола”—АД,
Стара Загора, удостоверяващи, че аксесоар за
коса – детска диадема, част от детски комплект:
диадема 1 бр., ластици 5 бр., търговска марка
HUIYUN, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два реда остри зъбци,
на външната страна има залепена пеперуда от
текстил, произведено в Китай, предлага се за
продажба в целофанова опаковка не съответства
на изискванията на БДС EN 71-1 по показател:
т. 8.12 „Острота на върхове“ – диадемата не съответства на изискванията за безопасност, поради
това, че е установено наличие на остри върхове,
което може да доведе до нараняване на главата
при малки деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на аксесоар за
коса – детска диадема, част от детски комплект:
диадема 1 бр., ластици 5 бр., търговска марка
HUIYUN, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два реда остри зъбци,
на външната страна има залепена пеперуда от
текстил, произведено в Китай, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока 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 не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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.
9120

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 730
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 35 от заседание, проведено на 04.08.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 2020
от 06.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД,
София, и сертификат за стоков контрол № 08/0195
от 09.07.2010 г., издаден от„Булгарконтрола“ – АД,
Димитровград, удостоверяващи, че детска туника,
търговска марка: ISTOČNO MORE, модел: КХ-968,
състав: 100 % памук, с функционална, пристягаща
връзка в областта на талията, с тунел за закрепване,
чиито краища завършват с метални накрайници,
на лицевата страна на дрехата има бродерия и
щампа, страна на произход: Китай, не съответства на изискванията на БДС EN 14682 – т. 3.1.3
и т. 3.4.1, тъй като връзката в областта на талията
не е прикрепена към облеклото в поне една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки, измерената дължина на свободните краища на връзките в областта на талията е 245 mm
и 283 mm, когато облеклото е отворено в своята
най-широка част, поставено в хоризонтално положение, при допустими макс. 140 mm, поради
което съществува риск от външни наранявания,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска туника, търговска марка: ISTOČNO MORE, модел:
КХ-968, състав: 100 % памук, с функционална,
пристягаща връзка в областта на талията, с тунел
за закрепване, чиито краища завършват с метални
накрайници, на лицевата страна на дрехата има
бродерия и щампа, страна на произход: Китай,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока 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 стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, 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.
9121

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 803
от 2 септември 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, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 38 от заседание, проведено на 18.08.2010 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и
2, 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, протокол
от изпитване № 2023 от 7.07.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола” – АД, София, и сертификат
за инспекция № 13/0277 от 12.07.2010 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Стара Загора, удостоверяващи, че бебешка рокля „ЗЕНИТ – Н“
с раменни презрамки с прекъсната дължина,
състав 100 % памук, произведено в България,
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 14682 по показател: „Връзки
и шнурове в областта на врата на облекло за
малки деца“, поради това, че има наличие на
раменни презрамки (функционални шнурове)
със свободни краища с дължина съответно 196,
235 mm и 210, 295 mm, предназначени за завързване на раменете, и съществува потенциален
риск за малки деца от нараняване, нареждам:
1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на бебешка рокля „ЗЕНИТ – Н“ с раменни презрамки с прекъсната дължина, състав 100 % памук,
размери: 30 и 32, произведено в България, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
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2. Производителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от
пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока 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 стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите 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.
9122

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 951
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 47 от заседание, проведено на 04.10.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от АПК, изпитвателен протокол
№ 18864 от 05.08.2010 г., издаден от ИЦ „Глобал
тест“ – АД, София, и експертно заключение от
05.08.2010 г., удостоверяващи, че детски панталон,
търговска марка: MALI ZMAJ ®, с функционална,
пристягаща връзка в областта на талията, с тунел
за закрепване, състав: 95 % cotton и 5 % lycra,
на лицевата страна има бродерия от пришити
пайети с надпис: Vogue, на прикрепен етикет
е следната информация: No: H-43, Size: 4,6,8,
e-mail: malizmaj123@yahoo.cn, не съответства на
изискванията на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и 3.4.1,
тъй като връзката в областта на талията не е
прикрепена към облеклото в поне една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки, измерената дължина на свободните краища
на връзките в областта на талията са 220 mm от
всеки край, когато дрехата е в максимално разгънато положение, при допустими макс. 140 mm,
поради което съществува риск от наранявания
и се счита за опасна за потребителите (малки
деца), нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
панталон, търговска марка: MALI ZMAJ ®, с
функционална, пристягаща връзка в областта на
талията, с тунел за закрепване, състав: 95 % cotton
и 5 % lycra, на лицевата страна има бродерия от
пришити пайети с надпис: Vogue, на прикрепен
етикет е следната информация: No: H-43, Size:
4,6,8, e-mail: malizmaj123@yahoo.cn, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока 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 стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, 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.
Председател: Д. Лазаров
9123

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 694-ИП
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „Рок
Ридж Инвестмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, община Столична, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1, издаден въз
основа на Решение № 212-ИП от 20.02.2008 г. на
Комисията за финансов надзор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.

ВЕСТНИК

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-1708
от 14 октомври 2010 г.
В изпълнение на Решение № 522 от 23.09.2010 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 172 „Белите брези“ на ул. Вършец 11, район
„Подуяне“, и Целодневна детска градина № 110
„Слънчева мечта“, ж. к. Суха река, ул. Батуня 75,
район „Подуяне“, в Целодневна детска градина
№ 110 „Слънчева мечта“ с административен адрес
ж. к. Суха река, ул. Батуня 75, район „Подуяне“.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната документация на Целодневна
детска градина № 172 „Белите брези“ да се ползва
от преобразуваната Целодневна детска градина
№ 110 „Слънчева мечта“.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.
9280

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-09-1929
от 12 ноември 2010 г.
В изпълнение на Решение № 588 от 21.10.2010 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 8 „Здравец“ с адрес ж. к. Света Троица, ул.
Пловдив 25, район „Илинден“, в Обединено детско заведение № 52 с административен адрес, ул.
Пловдив 25, район „Илинден“.
2. Да се именува Обединено детско заведение
№ 52 с името „Илинденче“.
3. Сградата и прилежащият є терен с адрес:
НПЗ „Захарна фабрика“, кв. 16, да се предостави
за управление съгласно чл. 12 ЗОС на Обединено детско заведение № 52 „Илинденче“, район
„Илинден“.
4. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина 8 „Здравец“,
район „Илинден“, да се ползва от преобразуваното
Обединено детско заведение № 52 „Илинденче“,
район „Илинден“.
5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
6. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.

Председател: Ст. Мавродиев
9066

С Т Р. 4 7

9281

Кмет: Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-09-1930
от 12 ноември 2010 г.
В изпълнение на Решение № 589 от 21.10.2010 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 от правилника за прилагането му и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 164 „Зорница“, кв. Горна баня, район „Овча
купел“, ул. Мечево усое 6, в Обединено детско
заведение № 164 „Зорница“, кв. Горна баня, район „Овча купел“, с адрес ул. Мечево усое 6 в
Обединено детско заведение № 164 „Зорница“.
2. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина № 164 „Зорница“ да се ползва от преобразуваното Обединено
детско заведение № 164 „Зорница“.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.
9282

Кмет: Й. Фандъкова

РЕШЕНИЕ № 485
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3
ЗУТ, т. 17 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-86 от 29.09.2009 г.,
т. 25, и ЕС-Г-14 от 9.02.2010 г., т. 35, Столичният
общински съвет реши да приеме проект за:
1. План за регулация на новосъздаден УПИ
VIII-800, 801 – за обществено обслужване, кв. 2,
м. Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път, по червените и сини линии,
цифри и букви и корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на новосъздаден УПИ
VIII-800, 801 – за обществено обслужване, кв. 2,
м. Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път, с корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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 Столичната община.
9233
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т. 1 и 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ Ес-Г-22 от 9.03.2010 г., т. 5, Столичният общински съвет, одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I-СО, УПИ II-424, 453 – за
жс, офиси, обществено обслужване, УПИ III-424,
453 – за жс офиси, обществено обслужване, подземни гаражи, трафопост, за създаване на нови
УПИ I-СО, УПИ II-454 – за жс, офиси, обществено
обслужване, УПИ III-424, 458, 618, 619, общ. – за
жс, офиси, обществено обслужване, подземни
гаражи, трафопост; промяна профила на улична
регулация по о.т. 35 – о.т. 20 – о.т. 19, м. НПЗ
„Искър-юг“, по зелените и кафявите линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ и може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ чрез район
„Нови Искър“ пред Администативния съд – София, в 14-дневен срок от съобщаването.
9278

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 535
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 133, ал. 4 ЗУТ, т. 1 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-94 от 20.10.2009 г., т. 7, Столичният общински съвет приема проект за:
1. План-извадка – изменение на план за регулация на м. „Христо Смирненски – Слатина“, кв.
198. Изменение на улица от о.т. 185 до о.т. 185в.
Откриване на улица от о.т. 185б до о.т. 160б и
създаване на нов кв. 198а. Изменение на улица
между о.т. 161 и о.т. 161а. Откриване на задънена
улица от о.т. 160а до о.т. 160в. Изменение границите
на УПИ I – за озеленяване и трафопост, II – за
жилищно строителство и трафопост, и III – за
гаражи. Отреждане на нови УПИ V-748; VI – за
озеленяване и трафопост, и VII – за трафопост,
по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План-извадка – изменение на план за застрояване за кв. 198, м. „Христо Смирненски – Слатина“, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215 ЗУТ. Жалбите се подават в район
„Слатина“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
9279

Председател: А. Иванов

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 534
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 134, ал. 2,

РЕШЕНИЕ № 568
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 8 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-76 от
27.07.2010 г., т. 36, Столичният общински съвет

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

реши да приеме проект за изменение на план за
регулация на м.в.з. „Манастира Бистрица“, кв. 8М.
Откриване на задънена улица от о.т. 271а до о.т.
271б. Изменение границите на УПИ XI-2003, 2004,
2005, 2983. Изменение границите на УПИ Х-289,
2979 и преотреждането му в нови УПИ Х-3060 и
ХХХ-3061 – по кафявите и зелени линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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 Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател: А. Иванов
9232

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1344
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 577 от 9.10.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3,
гр. Банкя, в.з. Бели брег, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на
собственост върху ПИ № 687.
2. Начална тръжна цена – 65 000 лв.; 16,21 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 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 13.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9052
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РЕШЕНИЕ № 1353
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 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 16.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 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 14.12.2010 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.
9053

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1354
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 591 от 10.09.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 2 към трафопост, ж. к. Дружба 1, до бл. 104,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното му право на строеж.
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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2010 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.
9054

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1380
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 517 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 15.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 1, до
бл. 59 (и бл. 57), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС. В обекта са извършени подобрения от наемателя на стойност 14 703,25 лв.,
които не са включени в обявената тръжна цена
и се дължат на наемателя от спечелия търга
участник.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 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 13.12.2010 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.
9055

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1404
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 384 от 11.06.2009 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (УПИ VIII-5), ж. к. Люлин, ул. Майски
ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, с право на собственост върху
терен (УПИ).
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 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 14.12.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 720 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9056

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 679
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на мобилна комуникационна
станция № 4212 в ПИ 02508.90.718 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Председател: Ст. Павлов
9175

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 873
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4,
ал. 4 ЗСПК и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Берковица, открива процедура по приватизация
за продажба на УПИ І, пл. № 189, 190, кв. 32 по
регулационния план на с. Бистрилица с площ
1422 м 2 , ведно със сграда в него с площ 426 м 2 ,
отреден за „Комплексно обществено обслужване“
по регулационния план на с. Бистрилица, община
Берковица.
Делегира права на кмета на Община Берковица
да възложи изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка.
Председател: Евг. Иванов
9098
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 280
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
одобрява ПУП – парцеларен план за външни
В и К връзки (водопровод) до поземлен имот с
№ 91.1489 в местността Адемска чука, землището
на с. Рилци § 4, община Благоевград, минаващ
през имоти № 065001 – общински, № 92.2148 – общински, и № 000273 – общински.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
9145

Председател: К. Хаджигаев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-13
от 10 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 33 от 22.04.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и свое решение по
протокол № 3 от 27.10.2010 г. Надзорният съвет
на агенцията реши:
1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: ателие № М.А., мансарден етаж,
ул. Странджа 36, Бургас, със застроена площ
47,31 кв.м, с начална тръжна цена – 49 000 лв. без
ДДС, стъпка на наддаване – 650 лв., и депозит
за участие – 4900 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 18-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ за 200 лв., платими в брой в касата на
агенцията. Физическите лица закупуват лично
или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие – 4900 лв., да се внесе по банков път до 18-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенция за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
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дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
18-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатата крайна тръжна цена се
начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 във
връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби на ЗДДС.
9144

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 137
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект
за изменение на Общ устройствен план на гр.
Видин – смяна на устройствените зони от „Зелена
зона и лесопаркове“ в зона за „Обществено обслужване“ за имот с идентификатор 10971.489.94
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Майски лес.
9147

Председател: Св. Славчев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 32
от 9 ноември 2010 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
чл. 28б, ал. 8 от правилника за прилагането му
одобрявам план на новообразуваните имоти в
цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 за земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване
дължимото обезщетение на собствениците за
следните землища и местности:
1. Землище гр. Оряхово, община Оряхово,
област Враца:
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а) местност Долните лозя – Чукурея и Долното
блато, масив (кадастрален район) № 102;
б) местност Горните лозя – Стрелбището,
масив (кадастрален район) № 100.
2. Землище с. Селановци, община Оряхово,
област Враца:
а) местност Въртопът, масив (кадастрален
район) № 400;
б) местност Над мела – Лъката, масив (кадастрален район) № 695;
в) местност Въртопът – Над манастира, масив
(кадастрален район) № 966.
3. Землище с. Лесковец, община Оряхово,
област Враца: местност Капитаница, масив (кадастрален район) № 400.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1113
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
Община Елин Пелин с вх. № ОА-4317/07.09.2010 г. по
преписка вх. № УТ2-20-1287/2010 г. от „Соф – строй
69“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след
становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“
(ниско засторояване) на имот № 032044 в землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област.
Председател: Г. Костов
9099

Областен управител: П. Владимирова
9106

РЕШЕНИЕ № 1114
от 30 септември 2010 г.

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-4
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за Ветроенергиен парк
„Свобода 1“ с 35 бр. електрогенератори, ситуирани
в землищата на селата: Сноп в поземлени имоти
№ 032059, 010110, 010111, 056056, 044077, 058185,
044075, 058187, 069120, 058183, 058181, 058179, 072067;
Житен в поземлени имоти № 002131, 002127,
030213, 030210, 002129, 018078, 030215, 045125, 030217,
048109, 068060, 016118, и Градини в поземлени
имоти № 039053, 053164, 047126, 053157, 053159,
070122, 070125, 071054, 070127, 071056.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател: Н. Марчев
9243

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 451
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, приема проект за изменение на
ПУП – план за застрояване и план за регулация
за УПИ ХІV, ХV, ХVІ и ХХ в кв. 503 в землище
гр. Гълъбово; УПИ ІІ, ІІІ, LХХХІ, ХХІІ, Х, ІХ,
VІІІ и ХІХ в кв. 502 и УПИ ХV, ХХ, ХХІ, ХІ в
кв. 503 в землище с. Обручище.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4318 от
07.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1288/2010 г.
от „Соф – строй 69“ – ЕООД, окомплектувана
съгласно изискванията, и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За
жилищно строителство“ (ниско засторояване) на
имот № 035056 в землището на с. Крушовица,
община Елин Пелин, Софийска област.
Председател: Г. Костов
9100
РЕШЕНИЕ № 1115
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4323 от
07.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1332/2010 г.
от Илияна Илиева Харизанова и Росен Иванов
Харизанов, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след
становище на постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, одобрява ПУП – парцеларен план за
електропровод НН и водопровод за захранване на
имот № 035012 в землището на с. Габра, община
Елин Пелин, Софийска област.

Председател: Я. Петрова
9105

Председател: Г. Костов
9101
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РЕШЕНИЕ № 1116
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
Община Елин Пелин с вх. № ОА-4329 от 09.09.2010 г.
по преписка вх. № УТ2-20-1029/2009 г. от Истилиян
Манолов Истилиянов, окомплектувана съгласно
изискванията, и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след становище на постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 059003 в
землището на с. Караполци, община Елин Пелин,
Софийска област.
9102

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1117
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4330 от
09.09.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1203/2009 г.
от „Булмес Груп“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията, и във връзка с Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, и след становище на постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „За
складова и производствена дейност, магазини и
офис сгради“ (изменение на ПЗ „за газостанция,
паркинг и обслужваща сграда“) на имот № 333016
в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин,
Софийска област.
9103

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1160
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 69 от Правилника за дейността на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин, във връзка с доклад от кмета на Община
Елин Пелин с вх. № ОА-4343 от 15.09.2010 г. по
преписки вх. № УТ2-20-1324, УТ2-20-1325 и УТ220-1326/2010 г. от „Доландия България“ – ЕООД,
окомплектувана съгласно изискванията, и във
връзка с Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и след станалите разисквания Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, одобрява: ПУП – парцеларен план за
газопроводно отклонение, ПУП – парцеларен
план за оптичен кабел, и ПУП – парцеларен план
за водопровод за захранване на имот № 019034 в
землището на с. Григорево, община Елин Пелин,
Софийска област.
9104

Председател: Г. Костов
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ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Д-748
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Златоград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – плансхема за техническа инфраструктура към проект
„Интегрирано използване на термо-минералните
води, натрупани в геотермалната система „Ерма
река – Елидже“, лот 4 „Градска топлопреносна
мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на Златоград“
в обхват на поземлени имоти с идентификатори:
31111.31.599; 31111.31.520; 31111.31.582; 31111.31.567;
31111.31.396; 31111.31.467; 31111.31.422; 31111.33.478, и
включване на отклонение за ПИ 31111.33.391 – Абонатна станция – ОУ „Васил Левски“, Златоград;
ПИ 31111.33.460; 31111.33.504 и включване на
отк лонение за ПИ 31111.33.409.1 – Абонатна
станция – сграда на Общинската администрация, Златоград; ПИ 31111.33.498 и включване на
отклонение за ПИ 31111.33.409.2 – Абонатна станция – сграда на читалище „Просвета“, Златоград,
ПИ 31111.33.478 и включване на отклонение за ПИ
31111.33.469 – Абонатна станция – ЦДГ „Радост“,
Златоград; ПИ 31111.33.837; 31111.34.818 и включване на отклонение за ПИ 31111.34.814 – Абонатна
станция – Детска ясла „Мир“, Златоград; ПИ
31111.34.809 и включване на отклонение за ПИ
31111.34.819 – Абонатна станция – ЦДГ „Снежанка“, Златоград; ПИ 31111.35.434 и включване на
отклонение за поземлен имот с идентификатор
31111.35.213 – Абонатна станция – МБАЛ „Проф.
д-р Асен Шопов“, Златоград; ПИ 31111.33.372;
31111.35.442; 31111.35.450; 31111.35.380; 31111.35.204;
31111.35.706; 31111.35.397; 31111.35.331 и включване
на отклонение за ПИ 31111.35.129 – Абонатна
станция – СОУ „Антим I“, Златоград.
Разположението на трасето в ситуация е съгласно чертеж № 1 – план-схема на техническата
инфраструктура на топлопровод за топлоснабдяване – Златоград, който е неразделна част от
решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Златоград пред Административния съд – Смолян.
9202

Председател: Пл. Чингаров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 923
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабелно ел. захранване и водопровод на УПИ
034127 – ресторант и мотел в местност Боаза,
землище с. Васил Левски, преминаващо през поземлени имоти 000357 и 000859 – полски пътища,
публична общинска собственост, 054001 – нива,
собственост на Христо Атанасов Бозов, и УПИ
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034127 – ресторант и мотел, собственост на „Сиона“ – ЕООД, Карлово, в землището на с. Васил
Левски, община Карлово, и през поземлен имот
000101 – общинска пътна мрежа, публична общинска собственост, в землището на с. Куртово,
община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
9257

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 346
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1,
чл. 44, ал. 1, т. 18 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, 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. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставена на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 330 (протокол № 35 от 06.07.2010 г.)
Общинският съвет – гр. Лозница, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен имот с предназначение – „Самостоятелен
обект – складово помещение“ , със застроена площ
60 кв. м, 4,10 % ид. части от общи части на сградата
и ОПС в/у 62,50 кв. м – обособена част от партерния етаж на жилищен блок № 1, сектор „Запад“,
вх. В, ж. к. Н. Кючуков, община Лозница, област
Разград, при граници и съседи: ляво – външна стена, дясно – външна стена, горе – офис;
долу – изби – АОЧС № 298/07.04.2004 г., вписан
в Агенцията по вписванията под № 879/27.04.04,
том 4, рег. № 2187.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търгове и конкурсите при първоначална
тръжна цена в размер 12 179 лв. без ДДС, стъпка
за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
Данъчната оценка на имота е в размер 6609,60 лв.
съгласно удостоверение № 0630/08.10.2010 г.
3. Търгът да се проведе в съответствие с
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата
за търговете и конкурсите на 30-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала
на общината, а при неявяване на кандидати, да
се проведе повторен търг – на 40-ия календарен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
4. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора за покупко-продажба, която се
закупува в Община Лозница, стая 203, до 20-ия
календарен ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ след предста-
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вяне на квитанция от внесена парична вноска в
касата на общинската администрация в размер
80 лв. с ДДС.
5. Условията за закупуване на тръжна документация и необходими документи са:
а) по отношение на физически лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
б) по отношение на юридически лица:
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документа за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
6. Определя депозитната вноска в размер 10 %
от първоначалната цена на имота по т. 1, която
се внася по банкова сметка BG 41 CECB 9709
3347 3254 00; BIC CECBBGSF на ТБ „ ЦКБ“ – АД,
клон Разград, или в касата на общинската администрация, гр. Лозница, стая 211, ет. 2, до крайния
срок за подаване на документи.
7. Кандидатите за участие в публичния търг
изготвят комплекта от изискваните документи,
които се подават в запечатан непрозрачен плик
с точното наименование на предмета на търга и
адреса на подателя в общинската администрация
Лозница, ул. В. Левски 6, стая 103 (деловодство),
до 16 ч. на 29-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а
при повторен търг до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация.
9. Търгът да се проведе от комисията, назначена от кмета на общината.
9071

Председател: И. Ахмедов

РЕШЕНИЕ № 347
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1,
чл. 44, ал. 1, т. 18 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, 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. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата,
заявили интерес за участие в приватизацията по
Закона за приватизацията и следприватизационен
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 330 от 06.07.2010 г. (протокол № 35/06.07.2010 г.) Общинският съвет – гр.
Лозница, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен имот с предназначение: търговски обект
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„Сладкарница“ с обща застроена площ 56,30 кв.м и
6,41 % ид. части от общи части на сградата с ОПС
върху 56,30 кв.м обособена част от първия етаж
на обект „Административна сграда“, намиращ се
в кв. 16, п-л № І, по плана на с. Градина, община
Лозница, ул. Никола Вапцаров 35, при граници и
съседи на сладкарницата: горе – кметство; изток:
АТЦ; запад: вход за втория етаж; север: имот
І – дворно място; юг: имот І – дворно място,
вписан в Агенцията по вписванията под № 504
от 17.03.2009 г., том 3, рег. № 1143.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при първоначална тръжна цена в размер 10 410 лв. без
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена. Данъчната оценка на имота е в
размер 1641,70 лв. съгласно удостоверение № 0631
от 08.10.2010 г.
3. Търгът да се проведе в съответствие с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за
търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 15,30 ч. в заседателната зала
на общината, а при неявяване на кандидати, да
се проведе повторен търг на 40-ия календарен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
4. Утвърждава тръжна документация и проектодоговора за покупко-продажба, която се
закупува в Община Лозница, стая 203, до 20-ия
календарен ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ след представяне на квитанция от внесена парична вноска в
касата на общинската администрация в размер
80 лв. с ДДС.
5. Условията за закупуване на конкурсната
документация и необходими документи са:
а) по отношение на физически лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
б) по отношение на юридически лица:
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт
на лицето, закупуващо документацията, не може
да се установи от документа за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
6. Определя депозитната вноска в размер 10 %
от първоначалната цена на имот по т. 1, която се
внася по банкова сметка BG 41 CECB 9709 3347
3254 00; BIC CECBBGSF на ТБ „ЦКБ“ – АД, клон
Разград, или в касата на общинската администрация, гр. Лозница, стая 211, ет. 2, до крайния
срок за подаване на документи.
7. Кандидатите за участие в публичния търг
изготвят комплекта от изискваните документи,
които се подават в запечатан непрозрачен плик
с точното наименование на предмета на търга и
адреса на подателя в общинската администрация
Лозница, ул. В. Левски 6, стая 103 (деловодство),
до 16 ч. на 29-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
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а при повторен търг – до 39-ия календарен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация.
9. Търгът да се проведе от комисията, назначена от кмета на общината.
9072

Председател: И. Ахмедов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-08-201
от 15 ноември 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти и регистър към него за местностите
Бърдото – Конички дол в землището на с. Долна
Вереница, област Монтана. Планът е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 3.10.2007 г. Представена е документацията по
т. 3.8 от Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г.
на МРРБ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Монтана пред Административния съд в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗР
ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
9258

Областен управител: Ив. Петров

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 576
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2 и 7, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 8, ал. 9 ЗОС
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да допълни списъка, приет с Решение № 111
от 14.11.2002 г. на Общинския съвет – гр. Павликени, на общинските нежилищни имоти, незавършените обекти на строителството и обособени
части и дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация, с 1400 дяла, собственост
на общината в „Газинвест“ – ООД, Павликени.
2. Да допълни Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, в Община Павликени през 2010 г., приета
с Решение № 442 от 28.01.2010 г. от Общинския
съвет – гр. Павликени, с нов раздел VІІІ, т. 1
„Приходи от продажба на дялове или акции от
търговски дружества по Закона за приватизация
и следприватизационен контрол“, с продажба на
1400 дяла, собственост на общината в „Газинвест“ – ООД, гр. Павликени.
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3. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – 1400 дяла, собственост на
общината в „Газинвест“ – ООД, гр. Павликени.
Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ в
14 ч. в заседателната зала на Община Павликени.
При неявяване на кандидати да бъде проведен
повторен търг при същите условия 30 дни след
приключване на първата тръжна процедура.
Начална тръжна цена – 11 200 лв., представляваща 1400 дяла по 8 лв. за един дял.
Стъпка на наддаване – 1000 лв.
Депозит за участие в търга – 5000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRВGSF при „Уникредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация да се закупи до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на активите на „Газинвест“ – ООД,
Павликени, може да се извърши до 12 ч. на деня,
предхождащ деня на провеждане на търга, в присъствието на представител на отдел „Общинска
собственост и стопански дейности“ след закупуване на тръжна документация от кандидата.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба на дяловете.
4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
5. Възлага на кмета на Община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
6. Упълномощава Ангел Генов – кмет на общината, да сключи приватизационния договор за
продажба на дяловете със спечелилия публичния
търг участник.
9073

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 646
от 2 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
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рехабилитация и реконструкция на път PER 1105:
(ІІІ-802) Дивотино – Люлин – Големо Бучино
(SOF-1110) на проект BG 161PO001/2.1-02/2007/022,
участък: от км 4+394,24 до км 6+345,00.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Перник до Административния съд – Перник.
9190

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1082
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим нежилищен имот: Масивна четириетажна сграда – общежитие на четири
етажа и сутерен със застроена площ 747,50 кв. м,
външни стълбища със застроена площ 25,80 кв. м
и котелно със съоръжения към него с площ 160,40
кв.м, или обща разгъната застроена площ – 3923,70
кв. м, без построения трафопост с площ 48,20 кв. м
(по акт за частна общинска собственост № 30595
от 19.01.1996 г. имотът е с обща застроена площ
4100 кв. м), построен през 1983 г. в кв. 2, ПИ ІІ по
плана на с. Беглеж, община Плевен, при съседи:
изток – физкултурна площадка на ОУ „Васил
Левски; запад – улица; север – река; юг – улица,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 260 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 5000 лв.
Имотът се продава с право на строеж. Към
общежитието има движимо имущество.
Имотът е описан в акт за частна общинска
собственост № 30595 от 19.01.1996 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 72 от 12.06.2008 г.,
том ХХV, рег. № 9593.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 26 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, код на плащане 44
7000, BIC UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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1.4. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.5. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.6.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.6.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.6.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.5 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 2 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9244

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1083
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Застроен урегулиран поземлен имот с площ 5760
кв. м, отреден за детска градина, намиращ се
в кв. 20 по плана на с. Бохот, и построените в
него: едноетажна сграда (бивше училище) със
застроена площ 416 кв. м и полумасивна сграда,
състояща се от две стаи и коридор, с площ 63
кв. м, при граници на имота: север – улица ОК
184 – ОК 183; юг – улица ОК 187 – ОК 182; изток – улица ОК 183 – ОК 182; запад – улица ОК
187 – ОК 184, по реда на Наредбата за търговете
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и конкурсите при начална тръжна цена 45 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лв. Имотът
е актуван с акт за частна общинска собственост
№ 35299 от 3.12.2008 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 125 от 12.12.2008 г., том 60,
рег. № 22035.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
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на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9245

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1084
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот: Застроен урегулиран поземлен имот с площ 3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547 „За ветеринарна лечебница“, кв.
33 по плана на с. Брестовец, образуван от бивш
УПИ І и част от бивш УПИ ІV по стария план
на селото, заедно с построените в него сгради:
полумасивна сграда – ветеринарна лечебница с
пет оборотни помещения, със застроена площ
156,24 кв. м, построена през 1953 г., и полумасивна стопанска сграда (бивш скотовъден обор) със
застроена площ 67,5 кв. м, построена през 1937 г.,
при граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК
168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169;
юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 110 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 5000 лв. Имотът е актуван
с акт за частна общинска собственост № 35198 от
11.06.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 145 от 24.06.2008 г., том ХХVІІ, рег. № 10336.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 11 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
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1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
1.8. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9246

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1091
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим нежилищен имот: Обособен обект – библиотека – имот с идентификатор
56722.662.542.1.8, представляващ 2 броя зали, склад
и сервизно помещение, със застроена площ 105 кв.
м, заедно с прилежащия към тях склад (хранилище)
с площ 42,20 кв. м, намиращ се в Плевен, ет. 1
на четириетажна масивна жилищна сграда – жил.
блок „Скобелев-3“, вх. А, построена през 1981 г.,
с предназначение: за културна и обществена дейност. Обектът се продава с отстъпено право на
строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма;
над обекта: 56722.662.542.1.2, 56722.662.542.1.1 – по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите при
начална тръжна цена 155 000 лв. и стъпка на
наддаване 3000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 34854 от 02.03.2007 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от
02.04.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757.
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1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 15 500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на Община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9247

Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 1092
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов търг с явно наддаване на недвижим имот: Сграда за обществено хранене – ресторант до хотелско общежитие, съставляващ имот
56722.656.493.3 по кадастралния план на Плевен,
със застроена разгъната площ (РЗП) 1611 кв. м,
в т. ч. ресторант със застроена площ 831 кв. м,
и складово сутеренно помещение със застроена
площ 780 кв. м, намиращ се в ж.к. Сторгозия,
попадаща в поземлен имот 56722.656.493, при
съседи: изток – двор; запад – хотел; север – двор;
юг – двор, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите, при начална тръжна цена 380
000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв. Имотът
се продава с отстъпено право на строеж и със
съответните части от общите части и общите
помещения на сградата, която е в режим на хоризонтална етажна собственост с другите секции
на хотелския комплекс.
Имотът е описан в акт за частна общинска
собственост № 30117 от 31.05.1993 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 3 от 10.05.2008 г.,
том ХІХ, рег. № 7411.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 38 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9248

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1093
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ І, кв.
352), отреден за друг вид самостоятелен обект в
сграда със застроена площ 15,41 кв. м, намиращ
се в Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, жилищен
блок „Даскал Димо 2 и 3“, вх. В, ет. 1, при съседни помещения: на същия етаж – няма; под
обекта – няма; над обекта – 56722.660.302.3.18,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 5000 лв. и стъпка на
наддаване 500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31312 от 02.11.1998 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 28 от 23.11.2009 г.,
том ХХХVІІ, рег. № 15338.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на Община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9249

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1094
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ
две помещения, коридор и санитарен възел, със
застроена площ 36 кв. м, с предназначение: за друг
вид самостоятелен обект в сграда, разположено в
поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в
приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК „Чайка“, построена през
1974 г., заедно със съответните идеални части,
общите помещения и от правото на строеж на
сградата, намиращ се в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199),
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите,
при начална тръжна цена 50 000 лв. и стъпка на
наддаване 2500 лв.
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35369 от 22.04.2009 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 139 от 8.05.2009 г.,
том ХІ, рег. № 5599.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 34-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-тия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 72рия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9250

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1095
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.12, със застроена
площ 20 кв. м, с предназначение: за културна
и обществена дейност, разположено в поземлен
имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния
етаж на шестетажна масивна жилищна сграда
№ 5 – ЖСК „Чайка“, построена през 1974 г.,
заедно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата, намиращ се в Плевен, бул. Христо Ботев
48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199), по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 20 000 лв. и стъпка
на наддаване 1000 лв.
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.13; под обекта: няма;
над обекта: 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35370 от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 141 от
08.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5601.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 34-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-тия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 72-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
9251

Председател: Г. Спартански

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-201
от 2 ноември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
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§ 4 ПЗР ЗСПЗЗ, за местностите Гергевец, Чучура,
Узун алан, Янък таш, Баталите, Маджарица, Орта
бала, Череп алча, Турски гробища и Бем бала
в землището на гр. Кричим, община Кричим,
област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
9135

Областен управител: Ив. Тотев

ЗАПОВЕД № ЗД-00-202
от 2 ноември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, за местностите Тепелика, Гарваница, Сух дол, Братвич, Текен тепе,
Драгодан, Горката и Гегова ада в землището на
гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
9136

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 644
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 606 по протокол № 53
от 29.07.2010 г. на ОбС – гр. Полски Тръмбеш,
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско
дружество – представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 57354.300.2315
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Полски Тръмбеш (УПИ V „За стопански
дейности“ в стр. кв. 4 по ПУП на гр. Полски
Тръмбеш), с площ 16 130,00 кв. м, частна общинска
собственост, съгласно АОС № 2549 от 11.12.2009 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
3. Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият търга участник няма право на разсрочено
плащане и е длъжен да заплати цялата дължима
сума, представляваща разликата от достигнатата
тръжна цена и внесения депозит.
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5. Определя начална тръжна цена в размер
80 650 лв., без включен ДДС.
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер 25 000 лв., който се внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при Банка ЦКБ – АД, клон Велико
Търново – IBAN BG08 CECB 9790 3310 2233 00,
BIC на ЦКБ – АД: CECBBGSF, в срок до 12 ч.
на 21-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“. В срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
за определяне на спечелил участник органът за
приватизация освобождава депозитите на участ
ниците, като депозитът на спечелилия търга се
задържа като гаранция за сключване на договора
за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основанията за недопускане до участие
в търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
тръжна документация в информационен център
за обслужване на граждани при общинска администрация гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море
4, след заплащане на сумата от 370 лв. без ДДС
в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение от търговския регистър към Агенцията
по вписванията за вписване на юридическите
лица (актуално правно състояние на кандидата – за фирмите, които не са пререгистрирани
в търговския регистър); нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
документацията, не може да се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ до 11 ч. на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупена тръжна
документация.
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12. Предложенията за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът да се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинска администрация
гр. Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на търга, да издаде сертификат за регистрация
съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на органа за приватизация
протокол от търга.
9174

Председател: К. Маринов

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 801
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване, като част от комплексен проект
за обект „Акумулаторна зарядна станция към
локомотивно депо – рудник „Трояново – север“
в ПИ с идентификатор 37507.201.374 по одобрена
кадастрална карта на част от землище Ковачево,
община Раднево, област Стара Загора.
9203

Председател: Т. Сотирова

РЕШЕНИЕ № 802
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 040023 по плана на землище с. Сърнево,
община Раднево, област Стара Загора.
9204

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 804
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и § 8, ал. 2,
т. 3 ЗУТ Общинският съвет – Разград, одобрява
изменението на плана за регулация на части от
квартали 11, 12 и 13 по плана на с. Черковна, с
ЕК АТТЕ 80724, община Разград, като поставя
вътрешните регулационни линии на урегулирани поземлени имоти с № VІ-67 в кв. 11, ІХ-67 в
кв. 12 и ІХ-67 в кв. 13, собственост на Христо
Йорданов Христов и Йордан Христов Йорданов,
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и двамата от Разград, по съществуващи имотни
граници по зелени щрихи и поправки съгласно
приложен проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.
9146

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1003
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и във връзка с предложение с вх. № 2507 от 10.08.2010 г. от кмета на
общината Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за 2010 г.
обособен обект – застроен урегулиран поземлен
имот УПИ ІХ, кв. 36, с площ 1412 кв. м, с идентификатор 65766.701.444 и построените нежилищни
едноетажни масивни монолитни сгради, строени
1960 г., както следва: 1) офис-сграда, състояща се
от две стаи, коридор и сервизно помещение, със
ЗП 46,44 кв. м, с идентификатор 65766.701.444.2;
2) работилница и гараж, със ЗП 47,85 кв. м, с
идентификатор 65766.701.444.1, актуван с АОС
1418 от 22.03.2007 г.
2. Открива процедурата по приватизация и
определя като метод за приватизация „публичен
търг“ за обекта по т. 1.
3. Упълномощава Постоянната комисия по
приватизация и концесии да извърши процедурата по приватизация на обекта в съответствие
с изискванията на ЗПСК.
9074

Председател: М. Манолов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 950
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 изграждане на нов МчТП за захранване на
обекти: „Жилищни сгради“ в поземлени имоти
с кадастрални номера № 103027, 103028, 103029,
103030 и 103031, местност Тумбите, землище с.
Малка Верея, община Стара Загора, минаващо
през поземлени имоти с кадастрални № 103009
и 000111, представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътища – общинска публична
собственост; ПИ № 000108, представляващ нелесопригодна площ – дървесна растителност (земя
по чл. 19 ЗСПЗЗ) – стопанисвана от общината; ПИ
№ 103031 и 103032, 103007, 103008 и 103005 – собственост на физически лица. 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.
Председател: Т. Руканов
9360
РЕШЕНИЕ № 973
от 28 октомври 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 – обект: „Временни пътни връзки в
землището на с. Арнаутито при км 200 + 600 (198
+ 267) за изграждане на участък от км 210 + 100
до км 241 + 900 на АМ „Тракия“ – Лот-2 – Стара
Загора – Нова Загора“ на територията на община
Стара Загора, минаващо през поземлени имоти
с кадастрални номера № 018108, 022021, 022023,
025098, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; № 000108, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост;
№ 000116, 000121 и 000118, представляващи канали – общинска публична собственост; № 028010
и 025097, представляващи пасища, мера – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ – стопанисвани от общината;
№ 020028, 025048, 025046, 020031, 020036, 020040
и 020043, представляващи земеделски земи, с
начин на трайно ползване – ниви – собственост
на физически лица, и № 020011, представляващ
архитектурен паметник на културата – държавна
публична собственост. 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.
Председател: Т. Руканов
9361
РЕШЕНИЕ № 977
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 150, кадастрален район 259, намиращ се извън
урбанизираните територии в местността Съборената кюприя, землище гр. Стара Загора – собственост на Георги Костадинов Георгиев. 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.
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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.
9362

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2584
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 890 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински
нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII – физкултурен терен в кв. 17, с.
Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258
кв. м, ведно с построената в него масивна сграда
на два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м, състоящ
се от 3 помещения със санитарен възел, втори
етаж – 115,98 кв. м, състоящ се от едно помещение, и външно стълбище – 15,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
92 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 15 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 15.12.2010 г. (6.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства, на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г.
(5.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.12.2010 г. (5.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 9 ч. на 16.12.2010 г.
(7.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (7.01.2011 г.)
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.12.2011 г.,
ще се проведе на 7.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9265

Изпълнителен директор: Зл. Танев
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РЕШЕНИЕ № 2585
от 3 ноември 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 756 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
кв. Железник в Стара Загора, с площ 4839 кв. м,
ведно с построените в него: сграда 68850.501.807.1
за енергопроизводство (бивша парова централа), със застроена площ 390 кв. м и сграда
68850.501.807.2 (комин) със заст роена площ
6 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
1 900 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
100 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 180 000 лв.,
преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
в срок до 15.12.2010 г. (11.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г.
(10.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 11 ч. на 16.12.2010 г.
(12.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.12.2010 г., ще
се проведе на 12.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
9266
РЕШЕНИЕ № 2586
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 757 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
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1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526,
кв. Железник в Стара Загора, с площ 838 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
330 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв.,
преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
в срок до 15.12.2010 г. (11.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства, на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.12.2010 г.
(10.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
14.12.2010 г. (10.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 14 ч. на 16.12.2010 г.
(12.01.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 16.12.2010 г. (12.01.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.12.2010 г., ще
се проведе на 12.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9267

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2587
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 755 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7
от Правилника за дейността на Общинската
агенция за приватизация Надзорният съвет на
Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор
68850.515.18.1.10 в Стара Загора, ул. Ген. Столетов
60, ет. 1, попадащ в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68850.515.18 – четириетажна масивна жилищна сграда, с предназначение на самостоятелния обект – друг вид
самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж в общински
поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със
застроена площ 90,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
159 600 лв.
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3. Определя стъпка за наддаване в размер
7000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства, на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г.
(17.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 9 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.)
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще
се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9268

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2588
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 888 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска
дейност в кв. 39, с. Дълбоки, община Стара Загора
(бивша баня), със ЗП 165 м 2 , дворно място 860 м 2 ,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
8200 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
800 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1800 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център на общината
в срок до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
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ДЪРЖАВЕН

6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г.
(17.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще
се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9269

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2589
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 542 от 30.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ XVII общ.,
в кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора,
с площ 310 кв. м, заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП 46,87 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 16.12.2010 г. (18.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 15.12.2010 г.
(17.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.12.2010 г. (17.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 17.12.2010 г. (19.01.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.12.2010 г., ще
се проведе на 19.01.2011 г. при същите условия.
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11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9270

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2590
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 891 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация – Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І
одо в кв. 20, с. Оряховица, община Стара Загора
(бивш Младежки дом), с площ 920 кв. м, заедно
с построената в него масивна двуетажна сграда
и сутерен със ЗП 101,34 кв. м, първи етаж със
ЗП 322,92 кв. м; втори етаж със ЗП 297,77 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
91 000 лв. (без ДДС).
3. Определ я ст ъпка за на д даване в размер  2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 20.12.2010 г. (20.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 19.12.2010 г.
(19.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 часа на
19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 21.12.2010 г., ще
се проведе на 21.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9271

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2591
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 615 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
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Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІІІ – баня, в кв. 34, с. Горно Ботево, община
Стара Загора (бивша баня): дв. място – 1290 кв.
м, едноетажна сграда ЗП 141,35 кв. м; складово
помещение – 11,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 22 500 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 20.12.2010 г. (20.01.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на общината срещу платени в брой 500 лв.
(без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
19.12.2010 г. (19.01.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на Община Стара Загора.
9. Ден и час на търга – 21.12.2010 г. (21.01.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 21.12.2010 г., ще
се проведе на 21.01.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
9264

Изпълнителен директор: Зл. Танев

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 408
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, одобрява изготвения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за външен
ел. провод, захранващ МВЕЦ в ПИ 349 през
ПИ 72 – частна общинска собственост, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 187 – публична общинска
собственост, път и дере, ПИ 334 – публична
общинска собственост, път и дере, ПИ 336 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ
349 – частна собственост, „Мобистар“ – ООД,
ПИ 352 – публична общинска собственост, път
и дере, ПИ 357 – частна общинска собственост,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 666 – публична общинска собственост, път и дере, ПИ 77009 – частна
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собственост, Пет ър Христов Пандилев, ПИ
127006 – частна собственост, Георги Николов
Пеев, ПИ 127007 – частна собственост, Панайот
Попов Бочков, ПИ 127008 – частна собственост,
Димитър Петров Върбанов, ПИ 127009 – частна
собственост, Димитър Атанасов Тодоров, ПИ
220014 – частна собственост, Апостол Петров
Бакърджиев, ПИ 221025 – частна собственост,
Димитър Николов Певецов, ПИ 221026 – частна собственост, Христо Димитров Вълев, ПИ
221029 – частна собственост, Георги Павлов
Татаров, ПИ 223006 – частна собственост, Георги
Павлов Татаров, ПИ 223007 – частна собственост, Иван Павлов Татаров, ПИ 223008 – частна собственост, Петър Павлов Татаров, ПИ
223009 – частна собственост, Никола Иванов
Шидеров, ПИ 223022 – обществени организации,
Църковно настоятелство „Св. Димитър“, и ПИ
223023 – обществени организации, Църковно
настоятелство „Св. Димитър“, в м. Чеирите
по КВС на землището на с. Устрем, община
Тополовград, с възложител на проекта „Мобистар“ – ООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
9205

Председател: Пл. Минчев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 736
от 30 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 60, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3
ПР ЗУТ, заявление с вх. № 94-А-251 от 14.07.2010 г.,
заповед № 66 от 25.05.2010 г. на главния архитект
на Община Шумен, решение № 6, т. 1 от 6.10.2010 г.
за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 1 от протокол № 35 от 21.09.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за
УПИ ХІІІ-512 от кв. 458а по плана за регулация
на Шумен при следните условия:
1. С плана за регулация се образува нов УПИ
ХІІІ-512 за имот с идентификатор 83510.676.512
по кадастралната карта на Шумен. Вътрешните
регулационни граници на новия УПИ ХІІІ-512 се
поставят по съществуващите имотни граници на
имот с идентификатор 83510.676.512 във връзка с
§ 8, ал. 2, т. 3 ПР ЗУТ.
2. С плана за застрояване се определя застрояване за УПИ ХІІІ-512 от кв. 458а със следните
показатели:
– устройствена зона –„Жм“ (устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност);
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „за жилищно строителство“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
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– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобряват се: ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени линии, щрихи и
надписи по приложената скица, изведена с № 615
от 29.09.2010 г., ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 616 от 29.09.2010 г.,
и план-схема за озеленяване по приложената
скица, изведена с № 617 от 29.09.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
9259

ВЕСТНИК

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 147
от 20 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ след разглеждане
на представения доклад Общинският съвет – с.
Горна Малина, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за подобект
„Събирателен колектор“ в местността Под селото, землището на с. Белопопци, община Горна
Малина, Софийска област.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Малина до Административния съд – София-област.
9261

РЕШЕНИЕ № 737
от 30 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 59, ал. 1, чл. 60, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ,
заявление с вх. № 26-00-2108 от 11.04.2008 г., заповед № 20 от 31.01.2008 г. на главния архитект
на община Шумен, решение № КЗЗ-9, т. 5 от
30.07.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ
и становище на ОбЕСУТ по т. 16 от протокол
№ 35 от 21.09.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, съгласно чл. 110,
ал. l, т. 3 ЗУТ за имот с № 073011 по картата на
възстановената собственост на с. Мараш в местността Крушака при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с № 073011 по картата на възстановената собственост на с. Мараш със следните
показатели:
– устройствена зона – „Ок“ (устройствена
курортна зона);
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „за строителство на сгради съгласно
чл. 28, ал. 1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. l – ниско, с максимална височина до 10 м.
2. Одобряват се: ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 620 от
29.09.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 621 от 29.09.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
9260
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Председател: Ив. Младенова

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 488
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП във връзка с
Решение № 50 от 28.09.2010 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, област Кърджали, нареждам:
Откривам целодневна детска градина в с.
Житница, община Черноочене, област Кърджали, към Основно училище „Йордан Йовков“, с.
Житница, община Черноочене, област Кърджали,
считано от 01.01.2011 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Кърджали.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината Сеид Рамадан.
9075

Кмет: А. Осман

16. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка с
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява,
че с решение по д.д. № 5/2010 на Дисципл инарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Виталин
Неделчев Панайотов – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 6 месеца.
9221
17. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 8/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Вар
на, Венцислава Георгиева Садонкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от една година.
9222
18. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 33/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската ко-
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легия – Варна, Зоя Цанкова Ненова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 18 месеца.
9223
19. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2
и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 61/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Жеко Кунев Филев – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 18 месеца.
9224
20. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 17/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Миглена Петрова Константинова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 6 месеца.
9225
21. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 49/2009 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Снежана Маринова Иванова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 4 месеца.
9226
22. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 19/2009 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Павлина Иванова Иванова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 4 месеца.
9227
23. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 20/2009 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Нели Кирякова Недева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 4 месеца.
9228
24. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 16/2009 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Павлина Петрова Маринова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 4 месеца.
9229
25. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 132 и чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 15/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ва-
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рна, Калинка Йорданова Ингилизова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 3 месеца.
9230
11. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за редовни
и задочни докторанти за учебната 2010/2011 г. по
следните научни специалности: 01.05.06 химия на
високомолекулярните съединения – един; 01.05.10
биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества – един; 02.10.03
тех нологи я на елект рох имичните производства – един; 02.12.07 технология на кожарските
и кожу харските изделия и дъбилните вещества – един, всички редовно обучение; 01.03.26
електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя – един; 02.10.12 технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални материали – един,
всички задочно обучение. Документи се приемат
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, София, бул. Климент
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81
63 136, 81 63 120.
9167
61. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурс за професор по 05.04.11 общо и сравнително езикознание (когнитивна лингвистика, език
и култура), със срок 4 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел.
за справки: 970-85-83.
9231
138. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е коригиран проектът за парцеларен план на Северна
скоростна тангента с трасе от отклонението на
магистрала „Калотина – София“ със Софийски
околовръстен път до възела при бул. Ботевградско
шосе от км 0+000 до км 16+400 през землища:
Требич – ЕК АТТЕ 99134, Илиянци – ЕК АТТЕ
99121, Бенковски – ЕКАТТЕ 99116, Орландовци –
ЕК АТТЕ 99118, Малашевци – ЕК АТТЕ 99117,
Враждебна – ЕКАТТЕ 99136, в частта от км 11+320
до км 14+040 с трасе, преминаващо през масиви
30, 31, 36, 44, 48, 50, 54, 57, 60, 61, 68, 72, 75, 77,
79, 126, 132, 139, землище Враждебна – ЕКАТТЕ
99136, северно от кв. Враждебна, който е изложен
в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до район „Кремиковци“.
9405
29. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП за имоти КИ 00702.8.75, КИ 00702.8.76 и
КИ 00702.8.273 по кадастралната карта на Асеновград за промяна предназначението на имотите
за „Разширение на гробищен парк с. Боянци“.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9206
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32. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 5 от 04.11.2010 г.
за строителство на обект: „Битово-питеен водопровод, резервоар и помпена станция за битовопитейни нужди – Летище Бургас – Етап 1“, на
основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9189
15. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
присъединяване на фотоволтаична електрическа
централа в ПИ 045058 към подстанция „Дъбово“
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж,
област Стара Загора, изработен на основание
чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето на кабела
преминава от ПИ 045054 до път І-6. Присъединяването на централите към подстанция „Дъбово“
ще се извърши с нови кабели 110 кV, положени
в северния банкет на път І-6 София – Бургас.
Над жп линията преминаването става по съществуващ мост. Преминаването под пътя към
подстанция „Дъбово“ е с хоризонтален сондаж.
До подстанция „Дъбово“ кабелът преминава през
ПИ 142003 на община Мъглиж и в сервитута на
път ІV клас до населеното място. В с. Дъбово
кабелът минава по улична отсечка до УПИ І-856
в кв. 87 – подстанция. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
9207
40. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на канализация,
започваща от края на регулацията на с. Алеко
Константиново до края на регулацията на с. Главиница, разположено в сервитута на общински
път ІV клас, означен като ПИ 000157 по КВС на
землище с. Ал. Константиново и като ПИ 000230
по КВС на землище с. Главиница. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 504. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
9208
14. – Община Правец, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: улични мрежи и съоръжения в землището на гр. Правец, община Правец, Софийска
област, за подобекти: 2 – външен довеждащ битов
колектор от голф клуб Правец, и 9 – довеждащ
водопровод. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9187
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78. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект:
„Жилищна сграда“ в ПИ № 010030, м. Кайлията
в землището на с. Мезек, през имоти ПИ № 559,
ПИ № 29 (представляващ път ІV клас) и ПИ
№ 467, представляващ полски път в землището
на с. Мезек, който е изложен в сградата на общината, стая 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
9209
4. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елементи за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: Оптична кабелна линия
„ОКЛ 080 – 0801“, преминаваща през землище
с. Росен – землище с. Равадиново – землище
гр. Черноморец – землище с. Атия. Проектът се
намира в сградата на Общинска администрация – гр. Созопол, пл. Хан Крум 2, стая № 28,
тел. 0550/2-57-24. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят възражения и искания по проекта до
общинската администрация.
9263
15. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че
е изготвен проект за ПУП – ПП за „Подземен
кабел от Ж.Р. стълб № 3 – нов, на ВЛ20КV „Чукарово“, 2000КVVр до БКТП 2000КVVр в ПИ
012022, с. Доброселец, Община Тополовград, с
възложител: „Ставен“ – ООД, Сливен, при засегнати собственици и имоти: ПИ № 000002, 000007,
000117, 00159, 017021 – собственост на Община
Тополовград; ПИ № 017005 – „С.И.Г“ – ООД,
Сливен; ПИ № 012022 – „Ставен“ – ООД, Сливен.
Изготвеният проект се намира в отдел „ТСУС“
при ОбА – Тополовград, и може да бъде разгледан
от заинтересованите лица всеки работен ден в
рамките на работното време. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявлението.
9210
15а. – Община Тополовград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е
изготвен проект за ПУП – ПП за „Подземен кабел
от Ж.Р. стълб № 31 – нов, на ВЛ20КV „Чукарово“,
2000КVVр до БКТП 2000КVVр в ПИ 017004, с.
Доброселец, община Тополовград, с възложител:
„С.И.Г“ – ООД, Сливен, при засегнати собственици и имоти: ПИ № 000002, 000007, 000117 – собственост на Община Тополовград; ПИ № 017005
и 017004 – собственост на „С.И.Г“ – ООД, Сли
вен; ПИ № 012022 – „Ставен“ – ООД, Сливен.
Изготвеният проект се намира в отдел „ТСУС“
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при ОбА – Тополовград, и може да бъде разгледан
от заинтересованите лица всеки работен ден в
рамките на работното време. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление.
9211
51. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за улична
регулация и план за регулация по чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ за част от кв. 411 и кв. 454б по плана за
регулация на гр. Шумен. 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 до дирекция „Устройство на
териториите“ при община Шумен.
9262
30. – Община „ Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на ел.провод (ВЛ-СрН) в
поземлени имоти 016031 и 016030 по КВС на
землище с. Дражево, община „Тунджа“. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение
1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
9142
31. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за подземен ел. кабел НН 1 kV през поземлени имоти № 014725, 000146, 000163 и 000162
до поземлен имот № 000155 по КВС на з-ще с.
Генерал Тошево. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
9201

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Георги Стефанов Цанков от София
на Инструкцията за издирвателната дейност в
Министерството на вътрешните работи, въведена
със Заповед № RB 202009-001-05/02-29-Iз-31 от
27.11.2006 г. на министъра на вътрешните работи, по което е образувано адм.д. № С-210/2010
по описа на Върховния административен съд,
трето отделение.
9277
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Теменужка
Николова Димитрова от Враца на основание
разпоредбите на чл. 186, ал. 2 АПК против подзаконов нормативен акт на Общинския съвет – гр.
Враца – „Допълнителна разпоредба от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, приета с Решение
№ 292/2008 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
по което е образувано адм. дело № 737/2010 по
описа на Административния съд – Враца, насрочено за 18.01.2011 г. в 10 ч.
9162
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Хазем Адемов Мусов с последен
адрес област Разград, община Исперих, гр. Исперих, Шериф Адемов Мусов с последен адрес област
Разград, община Исперих, гр. Исперих, и Ахмед
Адемов Ахмедов с последен адрес област Разград,
община Исперих, гр. Исперих, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 11.01.2011 г. в 10,45 ч.
като ответници по гр.д. № 572/2010, заведено от
Халид А. Ахмедов, за делба на наследствен имот
по чл. 341 ГПК. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9163
Софийският районен съд, ГО, 58 състав,
призовава Борислав Василев Будинов с последен
адрес София, ул. Княз Борис I № 143, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 2.02.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 25660/2007. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9164
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2711 от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1348/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Бора – 22“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Сан Стефано 7, ет. 4, ап. 30, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки; откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, барове и кафе-аперитиви, туристически, турагентски и туроператорски услуги в
страната и в чужбина, хотелиерски услуги (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); производство и търговия с всякакви селскостопански и животински
продукти, шивашки, кроячни и плетачни услуги
(под формата на предприятие); производство и
търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен
и международен транспорт, превоз на пътници
и товари; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия със
селскостопански машини, инвентар и съоръжения, търговия с всякакъв дървен материал и с
химически препарати и торове, външнотърговски
сделки – импорт, експорт, реекспорт и бартерни
сделки (разрешени със закон). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Ерол Йълдъръм, Ариф Демирел и
Нафиз Айхандан и се представлява и управлява
от Ерол Йълдъръм.
5067
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2747 от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1358/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Карундж“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград,
ул. Георги Скрижовски 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, складови сделки и откриване
на складове под митнически контрол, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Джонатан
Андрю Хюстън и Карол-Анн Торнет, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5068
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2821
от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 1405/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„И Тракиотиса“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Орешец, област Хасково,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, лицензионни и складови сделки,
стоков контрол, хотелиерски (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги
(всички под формата на предприятие), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна
търговия, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорство, строителна и монтажно-ремонтна дейност, внос и износ, производство и
търговия с храни (след регистрация по Закона
за храните). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Спиридон Индзес.
5069
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2866
от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1421/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Лев
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ж. к. Изгрев 5, вх. В, ет. 4, ап. 45,
с предмет на дейност: разносна търговия, 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;
превоз и продажба на петролни продукти (след
разрешение на съответния държавен орган), охранителна дейност (след разрешение на съответния
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държавен орган), търговско представителство и
посредничество, складови и лицензионни сделки
и такива с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, монтаж и демонтаж на гуми, баланс на гуми,
вулканизация, автомивка, завърчни и строително-монтажни работи, металообработващи услуги
(всички като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ), външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Ташев Вълев.
5070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХII.2007 г. по ф. д. № 9941/2003 вписва промени за „Борина комерс“ – ЕООД: вписва като
съдружник Вяра Николова Канджева; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Антоний
Георгиев Ханджийски на Вяра Николова Канджева; дружеството продължава дейността си като
„Борина комерс“ – ООД; вписва като управител
Вяра Николова Канджева; дружеството ще се
управлява и представлява от Антоний Георгиев
Ханджийски и Вяра Николова Канджева заедно
и поотделно; вписва нов устав на дружеството.
6369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХII.2007 г. по ф. д. № 9904/2003 вписва промени
за „Борина трейд“ – ЕООД вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Вяра Николова
Канджева на Антоний Георгиев Ханджийски;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Борина трейд“ – ООД; вписва като управител
Антоний Георгиев Ханджийски; дружеството ще
се управлява и представлява от Вяра Николова
Канджева и Антоний Георгиев Ханджийски заедно и поотделно; вписва нов устав на дружеството.
6370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф. д. № 9601/2006 вписва промени за „Феърплей аграрен фонд“ – АД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 24 106 046 лв. на
26 951 342 лв. чрез издаване на нови 2 845 296
поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една; капиталът е увеличен с непарична
вноска – апорт на дялове на стойност 885 296 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 11.ХII.2007 г. на
Софийския градски съд по дело № 681/2007 г., и
апорт на дялове на стойност 1 960 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза,
приета с определение от 11.ХII.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 677/2007 г.; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 11.ХII.2007 г.
6371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19660/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ата интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
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ул. Русалка 26, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
консултантска, рекламна, информационна и маркетингова дейност, сделки с недвижими имоти,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ерол Хюсмен Ибрямов, който го управлява и
представлява.
6372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2007 г.
по ф. д. № 17914/2007 вписва промени за „Профил – Г“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва нов учредителен акт.
6373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сателит Х 20 07“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Горски пътник 7, ет. 6, ап. 21, с предмет на
дейност: строителство и ремонт на сгради за
офиси, за жилищни и производствени нужди,
управление и отдаване под наем на недвижими имоти, брокерска дейност, покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, интериорен дизайн и вътрешно
обзавеждане, предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и
юридически лица, външна и вътрешна търговска дейност, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 253 000 лв., формиран с
непарична вноска съгласно съдебно-техническа
експертиза, приета с определение на СГС от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 512/2007, с едноличен
собственик на капитала „Сателит Х“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Миролюб Панчев Иванов.
6374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф. д. № 17279/2007 вписва промени за „Ната – ВК“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва нов учредителен акт.
6375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19727/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ноти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 811,
вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, производство, внос и износ на стоки, услуги,
транспортна и туристическа дейност и всякакви
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Жанета Живкова Крумова, която го
управлява и представлява.
6376
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Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка с решението си от
17.ХII.2007 г. по ф. д. № 18253/2007 по партидата
на „М – билд“ – ООД, касаеща фамилното име
на управителя, изписано като Панайотакис, което
да се чете „Николаос Петрос Папапанайотакис“.
6377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19666/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Термотоп 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж. к.
Стрелбище, бл. 2Б, вх. А, ет. 8, ап. 32, с предмет на дейност: проектиране и строителство,
оборудване, обзавеж дане и експлоатация на
промишлени, административни, обществени и
жилищни сгради и съоръжения, производство и
търговия със строителни материали и елементи,
с машини и съоръжения, превози, посредничество, представителство, реклама (без кино и
печат), търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина с всякакви хранителни и нехранителни
стоки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Олег Тодоров Йорданов, който го
управлява и представлява.
6378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХII.2007 г. по ф. д. № 10169/2007 вписва промени за „Софстрой – Трейс“ – ООД: заличава като
управител Васил Стефанов Адамов; вписва като
управител Янко Илиев Кръндаров; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Янко Илиев Кръндаров самостоятелно във всички случаи.
6379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20311/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Софст рой п роек т и ране“ – ЕООД, със
седалище и адреса на управление София, район
„Триадица“, ул. Метличина поляна 15, ет. 2, с
предмет на дейност: проучване, инженерингови
и консултантски услуги, изграждане на жилища,
обществени сгради, търговски и производствени
обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ,
инфраструктурни обекти в страната и в чужбина,
предприемаческа дейност – покупка и продажба
на недвижима собственост, производство на
строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др.,
строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност
и други дейности, непротиворечащи на закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Софстрой“ – АД, и се управлява и представлява
от управителя Живко Янчев Димитров.
6380
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19556/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тияна тур“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Омая 10А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: туристически услуги, хотелиерство,
отдаване под наем на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Анна Костова Петкова
и Добри Тодоров Петков и се управлява и представлява от Анна Костова Петкова.
6381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софт трейд груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж. к.
Надежда 2, бл. 206, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакви
стоки и услуги, търговско представителство и
посредничество, реклама, консултантски услуги,
строителна и транспортна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Тинков Асенов,
който го управлява и представлява.
6382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19299/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инверсионес
Джей Ар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 78, с предмет на дейност: отдаване под
наем на недвижими имоти, строителство, ремонт,
реконструкция и модернизация, инженеринг,
строителство на жилища и промишлени обекти,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство и изкупуване на
продукция, външнотърговски сделки, покупка на
стоки с цел препродажба, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, маркетинг, посредническа и
лизингова дейност, рекламни и информационни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 157 760 лв., със съдружници Хуан
Перес Хуан и Рехина Салвадор Карансио, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18957/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – С4“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т.ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество-
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то е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
6384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19479/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Джъст
мерид“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин,
бл. 983, вх. Б, ет. 2, ап. 32, с предмет на дейност:
организиране на сватбени тържества и частни
партита, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортни услуги, импресарска и мениджърска
дейност, организиране на развлекателни и атракционни дейности, отдаване под нам на техника,
консултантски услуги, издателска дейност, реклама
и маркетинг и всякаква дейност, незабранена със
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Диана Красимирова
Занева и Милена Петрова Сергиева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19437/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фуудс
кънсълтантс сървисис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“,
кв. Горна баня, ул. 641 № 3, с предмет на дейност:
производство, съхранение и търговска реализация
на промишлена и селскостопанска продукция,
фризьорски и козметични услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, строителна и ремонтна дейност,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Фаденхетов Евстатиев,
който го управлява и представлява.
6386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2007 г. по
ф. д. № 15176/90 вписва промени за „Фурнир“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Виолета Ганчева Терпешева, Кети Александрова
Чолева, Ташко Илиев Ташев, Таня Стефанова Раденкова-Тасева и Георги Богданов Батов; вписва
нов съвет на директорите с мандат 5 г. в състав:
Камен Славянов Попов – изпълнителен директор, Атанас Иванов Дервенски – председател,
Момчил Стоянов Стоянов – зам.-председател,
Емил Любенов Маринов и Станислав Георгиев
Недков; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Камен Славянов Попов.
6387
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 25060/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Дикс интертрейд“ – ООД.
6388
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г.
по ф. д. № 4810/91 вписва поемане на предприятието на ЕТ „Драга – Драгомир Каменов“ на Дра-
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гомир Димитров Каменов от неговия наследник
Димитър Драгомиров Каменов и го вписва като
ЕТ с фирма „Драга – Димитър Каменов“.
6389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 22007/93 вписва промени
за „Пром – комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Таня Лазарова Влайкова на Александър Костадинов Костадинов;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Таня Лазарова Влайкова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Александър Костадинов Костадинов, който ще
управлява и представлява дружеството вписва
промени в учредителния акт.
6390
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф. д. № 21043/94 вписва промени за „Прима – експрес“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Стилиян Евтимов Рангелов
на Мария Стайкова Мандажиева-Паунова; заличава
като съдружник и управител Стилиян Евтимов
Рангелов; вписва като съдружник и управител
Мария Стайкова Мандажиева-Паунова; премества
седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ж. к. Манастирски ливади, бл. 7,
вх. Б, ет. 6, ап. 15; дружеството ще се управлява и
представлява от Емил Димитров Паунов и Мария
Стайкова Мандажиева-Паунова заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
6391
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 21024/95 вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Проже – Диана
Христова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Проже“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 7970/2005).
6392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХII.2007 г. по ф. д. № 12767/96 вписва промени
за „БР лизинг“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 405 000 лв.; вписва като
съдружник „В.Ф. контракт сървисиз лимитид“,
Кипър, Никозия (рег. под № 193879); дружеството
продължава дейността си като „БР лизинг“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява
от Маргарита Иванова Попиванова; вписва нов
дружествен договор.
6393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г.
по ф. д. № 7644/98 вписва промени за „Ай Ен
Джи пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД:
вписва промяна в броя на членовете на съвета
на директорите от 5 на 7 членове; заличава като
членове на съвета на директорите Ян Вилем
Оувъруотър, Корнелис Теодор Таймън и Джорджи
Бордаш; вписва като членове на съвета на директорите Том (Р.Х.) Клифуис – зам.-председател,
Ирена Симеонова Иванова, Анастас Атанасов
Петров, Татяна Цветанова Битунска и Мая Иванова Русева; вписва като председател на съвета
на директорите Николай Стойков Стойков.
6394
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19204/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вили
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Нови Искър“, с. Доброславци, ул.
Ракита 8, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с всякакви стоки, незабранени със закон,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Илияна Божидарова Цветанова, която
го управлява и представлява.
6395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19234/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бакаро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“ ул. Казбек 57, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговия, внос,
износ, търговия на дребно и едро с промишлени,
хранителни и нехранителни стоки, тютюневи
изделия, вино и спиртни напитки, организиране
на магазинни мрежи, вътрешен и международен
туризъм, експлоатация на хотели и заведения за
обществено хранене, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство
и реекспорт, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, маркетинг и
реклама, превоз на пътници и товари в страната,
ЕС и в чужбина, спедиторска дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Клементина Петрова Марева, която го управлява
и представлява.
6396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19083/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М
и Г трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Болярска 4, вх. А, ет. 4,
ап. 9, с предмет с на дейност: производство на
метални изделия и конструкции, проектиране и
строителство, производство на алуминиева дограма, стъклопакети, външна и вътрешна търговия с
всякакви хранителни, промишлени, занаятчийски
и други стоки, незабранени със закон, ремонтни
услуги, отдаване на вещи под наем, участие на
други дружества в страната и в чужбина, както
и всякакви услуги и производствени дейности по
чл. 1 ТЗ, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветанка Лалова
Асенова, която го управлява и представлява.
6397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мери
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Росалийски проход 19, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, посредничество
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и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица при сделки с
недвижими имоти, гражданско и промишлено
строителство, ремонт и поддръжка на недвижими
имоти, проектиране, строителен и инвеститорски
контрол, управление на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Елдад Кремер, който го управлява и представлява.
6398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 13844/2007 вписва промени за „Формоуст пропърти – Бояна“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 1 447 000 лв., увеличен с непарична
вноска – недвижими имоти, съгласно съдебнотехническа оценителна експертиза, приета с
определение от 14.XI.2007 г. на Софийския градски съд по дело № 550/2007; вписва промени в
учредителния акт на дружеството.
6399
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 19655/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Играй футбол“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. А л. Стамболийски 129, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни сделки,
сделки със спортни стоки, консултантски услуги,
придобиване на акции и дялови участия в други
дружества, както и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност
100 лв. всяка една, със съвет на директорите в
състав: Милен Петров Радуканов – председател,
Валентин Йорданов Николов – зам.-председател,
и Пламен Атанасов Курудимов – изпълнителен
директор, и се представлява от изпълнителния
директор Пламен Атанасов Курудимов.
6400
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 19492/2007 вписа в търговския регистър, акционерно дружество „Викорс“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Искър 9, с предмет на дейност:
управление и стопанисване на недвижими имоти,
сключване на договори с местни и чуждестранни
физически и юридически лица, придобиване и
отчуждаване на вещни права върху недвижими
имоти и движими вещи, участие в търгове и
конкурси в страната и в чужбина, откриване на
клонове в страната и представителства и/или
други форми на стопанска дейност в чужбина
съобразно местното законодателство, участие
в други дружества и сдружения с нестопанска
цел, придобиване на права върху интелектуална
собственост, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 389 000 лв., разпределен в
389 обикновени налични поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една,
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от които 338 000 лв. с непарична вноска – вещно
право върху недвижим имот на стойност 338 000 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.III.2007 г.
на Софийския градски съд по дело № 496/2006,
със съвет на директорите с 3-годишен мандат в
състав: зам.-председател – „Везни“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 5077/91 по описа на СГС), представлявано от Андон Методиев Пиперевски, „Българобаварски център по управление на качеството
(ББЦУК)“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8316/2001 по
описа на СГС), представлявано от Ангелинка
Георгиева Янакиева, и Валентина Йорданова Зартова – председател. Дружеството се представлява
от „Везни“ – ЕООД, представлявано от Андон
Методиев Пиперевски, „Българо-баварски център
по управление на качеството (ББЦУК)“ – ЕООД,
представлявано от Ангелинка Георгиева Янакиева,
и Валентина Йорданова Зартова заедно.
6401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 18572/2007 вписа промяна за „Екофорум“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Костинброд, Софийска област, в
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 62,
ет. 4, ап. 19.
6402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 11248/2007 вписва промени
за „Фелбермайр България“ – ЕООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 28 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
6403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13394/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Международна консултантска и инвестиционна компания“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Цанко Церковски 32, с
предмет на дейност: консултантска и инвеститорска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
рекламна дейност, търговско посредничество и
представителство, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Чарлз Петров, който го
управлява и представлява.
6404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20167/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Брокинс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Евлия Челеби 29, с предмет на
дейност: консултантска дейност, посредничество
при сделки с недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска
дейност, строителство, посредничество и агентство
на чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Инна Маринова Андреева, която го
управлява и представлява.
6405

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19294/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интер билд и
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 48А,
вх. 2, ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност: подготовка
на строителни площадки, общо строителство на
сгради и строителни съоръжения, строителство на
инсталации, довършителни строителни дейности,
даване под наем на строителни машини и оборудване, покупка, реиновация и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и/или лизинг,
консултации, офериране и техническа помощ в
строителството, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, рекламни, информационни
услуги, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Васев
Борисов и Васко Борисов Милушев и се управлява
и представлява от Румен Васев Борисов.
6406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19469/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ан Ком дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 301, вх. Б,
ет. 10, ап. 45, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически
и рекламни, счетоводни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ангел Дамянов Мечев и Веселин
Иванов Митев и се управлява и представлява
от Ангел Дамянов Мечев.
6407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18952/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – С 1“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импортна и експортна дейност, рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
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съдружници Джоузеф Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О’Лиъри.
6408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19357/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хаусмейкър“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 151, вх. Б, ап. 18, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, хотелиерска, туристическа, туроператорска и турагентска, рекламна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вътрешна и външна търговия,
инженеринг, консултинженеринг, фрайчайзинг и
факторинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лизингови и сделки с интелектуална
собственост, стоков контрол, информационни,
програмни и импресарски сделки, юридически
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александр Николаевич Рязанов и се
управлява и представлява от управителя Виктор
Григориевич Пожаров.
6409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 10460/2007 вписва промени
за „Рекит Бенкизер България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София,
район „Лозенец“, ул. Флора Кънева 67; вписва
изменения в учредителния акт на дружеството.
6410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19325/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МР къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Фондови жилища,
бл. 3, вх. В, ап. 61, с предмет на дейност: организиране и извършване на културно-развлекателна
дейност, школи за обучение по латинотанци,
представления и други подобни изяви, екскурзии,
туристическа дейност, рекламна, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Маргарита Николова МанасиеваИванова и Мигел Родригес Вака и се управлява
и представлява от Маргарита Николова Манасиева-Иванова.
6411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 15598/2006 вписва промени за „Сливница Плаза“ – ЕООД: заличава
като управител Вера Пенчева Ралчева; вписва
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като управител Мануел Алфонсо Мояно Рейес;
премества адреса на управление в София, район
„Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 53Б; вписва нов
учредителен акт.
6412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 12531/2007 вписа промяна за „Главпроект – 07“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Костинброд, Софийска област,
в София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I
№ 77, ет. 2, ап. 6.
6413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18818/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Виелди
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, бл. 183, ет. 12, ап. 49, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети в качеството му на
специализирано счетоводно предпри ятие по
реда на Закона за счетоводството, фотографски
услуги, продажба и преработка на стоки и вещи,
разрешени със закон, превозна, хотелиерска и
рекламна дейност, външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виолета Методиева Иванова, Диана Красимирова Иванова и
Людмила Красимирова Иванова и се управлява
и представлява от Виолета Методиева Иванова.
6414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19542/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Хоу м
стайл“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, ул.
Тодор Влайков 27, вх. А, ет. 9, ап. 30, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
импорт и експорт, търговско представителство,
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, проектиране, покупко-продажба на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини,
търговия с хранителни стоки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
транспортни услуги, сервиз, ремонт и поддръжка
на автомибили, сделки с недвижими имоти,
строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емилия Велкова Кафеджиева и
Анна Благоева Анушева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
6415
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19714/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Скайлайн архитектен България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Гечкенли 1, с предмет на дейност: проектантски и инженерингови дейности,
сделки със и управление на недвижими имоти
и всякакви дейности във връзка с посочените
области, доколкото не са забранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Скайлайн архитектен 3т“ ГмбХ, и се управлява
и представлява от управителя Петър Тодоров и
Юрген Франц самостоятелно.
6416
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19650/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Софт дринкс
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 031, вх. Е,
ет. 1, ап. 108, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, вътрешни
и международни спедиционни и превозни сделки,
международен автомобилен транспорт, строителство на територията на страната и в чужбина,
покупко-продажба на недвижими имоти, импорт,
експорт, реекспорт, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, автосервизни услуги, сделки с
интелектуална собственост, ресторантьорство,
рекламни услуги, търговско представителство
и посредничество, както и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Неделчо Иванов Неделчев и Михаил Борисов
Търпинов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19562/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арх проект груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Христо Чернопеев 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: производство и търговия с
всякакви стоки и услуги, за които няма забранителен или разрешителен режим, внос, износ,
търговско представителство, посредничество и
агентство, транспортна, лизингова, спедиционна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Деница Атанасова Тосева-Данаилова, която го
управлява и представлява.
6418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19486/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Реал консулт
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 23, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
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консултантска дейност, различни видове услуги
на физически и юридически лица, търговска и
посредническа дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кольо Петров Николов и Красимир
Димитров Сомлев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
6419
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19552/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сидк“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 114, вх. Б,
ет. 7, ап. В18, с предмет на дейност: изграждане,
покупко-продажба, реконструкция и управление
на недвижими имоти, както и всякакви други
търговски сделки, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Клодин Мари Жулиет
Иртум и Мая Иларионова Василева и се управлява
и представлява от Клодин Мари Жулиет Иртум.
6420
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19512/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нолита“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Горски пътник 56, ет. 6, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с обувки и обувни изделия, търговия с кожени
изделия и аксесоари от кожа, вътрешна и външна
търговия, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
строителство и търговия с недвижими имоти,
рекламна, издателска дейност, превод и легализация, езиково обучение, туризъм и хотелиерство,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
посредническа и комисионна дейност, търговско
представителство и агентство, маркетинг, откриване и поддържане на собствени или наети магазини
и заведения, хотелиерство, ресторантьорство и
туризъм, проектиране и строителство, както и
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георгиос Индзиадис и
Нона Божидарова Кекеманова и се управлява и
представлява от Георгиос Индзиадис.
6421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 8398/2003 вписва промени
за „Маргинале“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в Банкя, район „Банкя“, кв.
Изгрев, ул. София 101; вписва нов учредителен акт.
6422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 2968/2003 вписва промени
за „Добруджанска месна компания 2003“ – ООД:
заличава като съдружник Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник „Меком“ – АД (рег.
по ф.д. № 12925/2000 по описа на СГС); вписва
промени в дружествения договор.
6423
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 9053/2003 вписва промени
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за „Майекстрийм“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието на „Принтмакс.БГ“ – ЕООД;
вписва промяна в учредителния акт.
6424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 8907/2003 вписва промяна
за „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД: премества
адреса на управление в София, район „Витоша“,
ул. Беловодски път 62А.
6425
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 5432/2004 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Анадея – Яна Коларова“, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Анадея“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 15797/2007 по описа на СГС).
6426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3565/2004
вписва прекратяването на „Лантман“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 4, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Силвия Веселинова Дучева
и със срок за ликвидацията 10 месеца.
6427
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 5247/2004 вписва промени за „МБИ
маркетингбератунг интернационал“ – ЕООД:
заличава като управител Рихард Рафенщайн;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Хайнц Хайдерер.
6428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 709/2004 вписва промени
за „Национална постоянно действаща изложба“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 2109 дяла от
Агенцията за приватизация на Иван Бориславов
Йорданов; заличава държавата като едноличен
собственик на капитала; вписва като едноличен
собственик Иван Бориславов Йорданов; премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, ул. Милин камък 56;
вписва промяна в предмета 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,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; заличава като управител Тихомир Радков
Пеев; дружеството ще се управлява и представлява от Иван Бориславов Йорданов; вписва нов
учредителен акт.
6429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 4592/2004 вписва промени
за „Ассист сервиз“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
кв. Лозенец, ул. Персенк 49, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
вписва нов дружествен договор.
6430
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 11665/2004 вписва промени за „Икономедиа“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Михаел Щоларц; заличава като
прокурист Бисер Рачев Боев; дружеството ще се
представлява от всеки от членовете на СД или
от прокуриста: Иво Георгиев Прокопиев, Филип
Михайлов Харманджиев, Костадин Димитров
Георгиев – прокурист, и Бисер Рачев Боев заедно
и поотделно.
6431
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5069/2005 вписва промени
за „Енте“ – ООД: заличава като управител Мирослава Николова Тоцева; вписва като управител
Искра Радославова Тоцева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Искра
Радославова Тоцева, като за сключването на
всякакви договори на стойност над 10 000 лв., за
тегленето от банкови сметки на суми на стойност
над 10 000 лв. и за извършването на всякакви действия на разпореждане на стойност над 10 000 лв.
се изисква изричното и предварително дадено
писмено съгласие, взето от общото събрание на
съдружниците на „Енте“ – ООД, по надлежния
ред с обикновено мнозинство от капитала на
дружеството; вписва нов дружествен договор.
6432
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 14620/2005 вписва промени за „Стомадент – групова практика за първична медицинска
помощ – стоматологична помощ“ – ООД: променя наименованието на „Стомадент – групова
практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност, както следва: извънболнична първична
помощ по дентална медицина чрез диагностика,
лечение, рехабилитация, наблюдение, консултации
и профилактика на пациенти, дентални дейности
и манипулации, както и осъществяването на такива сделки, необходими за осъществяването на
дейността по обслужването на пациенти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със Закона
за лечебните заведения.
6433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 771/2005 вписва промени за „Ауторент ентерпрайз“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в гр. Банкя,
район „Банкя“, кв. Изгрев, ул. София 101; вписва
нов дружествен договор.
6434
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 8046/2005 вписва промени за „Пи Ер
трейдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ромео Иванов Серафимов на
Пламен Иванов Иванов и 20 дружествени дяла
от Ромео Иванов Серафимов на Калин Пламенов
Иванов; заличава като съдружник Ромео Иванов
Серафимов; вписва като съдружник Калин Пламенов Иванов; вписва нов дружествен договор.
6435
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12420/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Аделфия“ – ЕООД.
6436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 2437/2006 вписва промени
за „Симбали груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Емил Борисов
Зайков на Светослав Юрий Ангелов; вписва
като съдружник и управител Светослав Юрий
Ангелов; дружеството продължава дейността си
като „Симбали груп“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Емил Борисов Зайков
и Светослав Юрий Ангелов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
6437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 2708/2002 вписва промени
за „Маримпекс – МГ“ – ЕООД: допълва предмета
на дейност с „добиване, преработка и търговия
с дървен материал“.
6438
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г.
по ф. д. № 9570/2002 вписва промени за „Лидл
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 55 000 лв. на 485 000 лв.;
вписва изменение на учредителния акт.
6439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХII.2007 г. по ф. д. № 783/2002 вписва промени
за „Съли трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Стефан Бориславов
Киров на Светослав Стоянов Станоев; вписва
като съдружник и управител Светослав Стоянов
Станоев; дружеството продължава дейността си
като „Съли трейд“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Стефан Бориславов
Киров и Светослав Стоянов Станоев заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
6440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19595/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Текс
арт импорт експорт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Любен Каравелов 45, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Калоян Веселинов Георгиев
и Иво Стоянов Лулов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
6441
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пана
стратеджис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ул. Любляна 9, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: пиар,
рекламни, маркетингови, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество;
комисионни и сделки с интелектуална собственост,
продажба на стоки от собствено производство;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, както и други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мариана Георгиева Тодорова, която го
управлява и представлява.
6442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19174/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ко Ко дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на у правление Софи я, район „Средец“, пл. Славейков 9, ет. 1, ап. 8, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, управление, отдаване под наем или под
аренда на недвижими имоти, посредническа
дейност, строителство на сгради и съоръжения,
транспортни услуги, рекламно-информационна,
професионално-образователна и научноизследователска дейност, външнотърговска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон (всяка дейност, за извършването на
която се изисква лиценз или разрешение, ще се
извършва след получаването му). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Патрик Фабиан Кърнс,
който го управлява и представлява.
6443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19688/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Янев строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Любен
Каравелов 17, ет 3, ап. 9, с предмет на дейност:
консултантска дейност, данъчни, счетоводни,
правни, финансови и бизнес консултации, покупко-продажби, посредническа, рекламна, издателска, импресарска и маркетингова дейност,
изработка и внедряване на софтуер и програмни
продукти, организиране и извършване на търговия чрез интернет, покупка, производство и
преработка на стоки с цел продажба; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, както и всякаква друга
дейност, разрешена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Янко Петров Янев,
който го управлява и представлява.
6444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19892/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Агрария“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Преки
път 58, с предмет на дейност: винопроизводство,
отглеждане на лозя; животновъдство; селскостопанска дейност; отглеждане на селскостопански
култури; преработка на животинска продукция;
производство на фураж, зърнени храни, селскостопански продукти в чист и преработен вид;
покупко-продажба на селскостопански продукти;
покупко-продажба на земеделски земи; отдаване
и придобиване под аренда на земеделски земи,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петко Иванов Мичев, който го управлява и представлява.
6445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19557/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Финдер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж. к. Захарна
фабрика, бул. Европа 120, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
всякакви строителни дейности, технически, консултантски, търговски, маркетингови, рекламни
услуги, външна и вътрешна търговия със стоки
и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Фейрас Самир Зайуд, който го управлява и представлява.
6446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19667/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ема
Ник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 75,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: проектиране,
консултантски, информационни и инженерингови
услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Емилия Николова Паргова, която го
управлява и представлява.
6447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 12649/2000 вписва промени
за „ИНС – 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Георги Петров Скобелев
на Малина Георгиева Ненкова; заличава като
съдружник и управител Георги Петров Скобелев; дружеството продължава дейността си като
„ИНС – 2000“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Малина Георгиева Ненкова; вписва нов учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от Малина Георгиева Ненкова.
6448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 11158/2000 вписва про-
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мени за „Аквапартньор“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Красно село“, ул. Дамян Груев 58; вписва
нов учредителен акт.
6449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 269/2001 вписва промени
за „Реал ГБ“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Красно
село“, бул. Македония 19, вх. Б, ет. 3, ап. 7.
6450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 9691/2001 вписва промени за „Южен кръст 2001“ – ЕООД: премества
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев 5, ет. 3.
6451
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г.
по ф. д. № 12792/2001 вписва промени за „Медико-стоматологичен център Медстом“ – ЕООД:
променя наименованието на „Медико-дентален
център Медстом“ – ЕООД; вписва промяна в
предмета на дейност: извънболнична първична
и специализирана дентална помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ като
медико-дентален център със зъботехническа
лаборатория и апарати за интраорална и панорамна дентография (по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „в“
във връзка с чл. 16 ЗЛЗ) – диагностика, лечение,
вкл. оперативно лечение под обща упойка при
амбулаторни условия с настаняване на пациенти
в стационар за 24-часово следоперативно наблюдение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, трудова медицина,
експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при
бременност и майчинство, дейност по здравна
промоция и профилактика, насочване на пациенти
за консултативна и болнична медицинска помощ,
даване на предписания за лабораторни и други
изследвания, лекарства, превързочни материали
и медицински пособия, предписани от лекари
по дентална медицина, специфични технически
дейности, провеждане на обучение в областите
медицина и дентална медицина, както и други
дейности съгласно изискванията на ЗЛЗ, издаване
на документи, свързани с дейността на медикоденталния център; вписва нов учредителен акт.
6452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХII.2007 г. по ф. д. № 2497/2001 вписва промени за „Тур инс“ – ООД: вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Алберт Емилов Андреев
на Елеонора Николова Симова и 5 дружествени
дяла от Алберт Емилов Андреев на Иван Николов Кръстев; заличва като съдружник Алберт
Емилов Андреев; вписва нов дружествен договор.
6453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 8320/2001 вписва промени
за „Томи КВ“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Оборище“,
бул. Мадрид 47, ет. 4, ап. 2; вписва промени в
учредителния акт.
6454
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19393/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кобра
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия, представителство
(без процесуално), посредничество, строителство,
търговия със и наемане на недвижими имоти,
високи технологии, както и всякаква незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Борисова Тодорова-Ангелова и Петко Борисов
Ангелов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20177/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Младост тауър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 17А, с предмет
на дейност: строително-инвестиционна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, както и всякаква търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 17 332 000 лв. – непарична вноска, със съдружници Сузан Обст
Сирлещов и Георги Костадинов Георгиев, който
го управлява и представлява.
6456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20219/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ
Моторспорт плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. Ген.
Стефан Тошев 94, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: сделки с интелектуална собственост;
корпоративни сделки; търговски права и патенти;
състезателни права; организиране и осъществяване на спортносъстезателна дейност; търговия
със спортни принадлежности; посредничество
и дейности по управление и отдаване под наем
на недвижими имоти; строителство на спортни
съоръжения; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство и търговия със стоки
и услуги; внос и износ на стоки и услуги; туризъм; хотлиерство и ресторантьорство; превозна и
спедиторска дейност; търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Богданов Танев,
който го управлява и представлява.
6457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18649/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рентареп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Нишава
44, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство на
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местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантска дейност, придобиване и управление на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни и
битови стоки, посреднически и комисионерски
услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност,
импресарски услуги, оказион, битови услуги и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Влатко Глигоров Глигоров, който го
управлява и представлява.
6458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15257/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гек
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Кота
1050 № 9а, с предмет на дейност: строителство и
ремонтна дейност, В и К услуги – проектиране,
изработка, монтаж, вътрешен и външен дизайн,
търговско представителство на наши и чуждестранни фирми, търговия – внос и износ, бартер
и консигнация, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Красимир Евлогиев
Живков, който го управлява и представлява.
6459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20340/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тренд
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. 11 август 1, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство,
ресторантьорство, предприемачество, строителство, рекламна дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бернхард Хаусладен,
който го управлява и представлява.
6460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19096/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДИТ – студио“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 2, бл. 235, вх. 3, ет. 5, ап. 97, с предмет
на дейност: архитектурно и инженерно строително проектиране, рекламна дейност и дизайн,
консултантски, информационни и инженерингови
услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Даниел Иванов Търсанков, който го
управлява и представлява.
6461
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХII.2007 г. по ф. д. № 8273/2006 вписва промени
за „Ти Ти Ви Ай“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от „Паспорт медиа“ – ООД,
на „Кроа България“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „Паспорт
медиа“ – ООД; заличава като управител Виктор
Лъчезаров Димчев; вписва като едноличен собственик на капитала „Кроа България“ – ЕООД;
вписва като управител Красимир Митков Лободов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Красимир Митков Лободов; премества адреса
на управление в София, район „Сердика“, бул.
Струга 29.
6462
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 14851/2006 вписва промени за „Грасалема инверсионес“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 120 600 лв. на
202 890 лв.
6463
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г.
по ф. д. № 5483/2006 вписва промени за „О три пи
ар консултинг“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 94, ет. 3,
ап. 5; вписва нов дружествен договор.
6464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19101/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нига“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Кешан 9, вх. 1,
ет. 1, ателие 2, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, масаж, маникюр, педикюр,
производство и търговия с козметични средства,
организиране и провеждане на курсове за обучение по медицинска козметика, производствена
и търговска дейност, внос, износ и реекспорт
на стоки и услуги, лизингова, маркетингова и
рекламна дейност, стопанисване, поддръжка,
управление и отдаване под наем на недвижими
имоти, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, транспортна и спедиторска дейност,
посредничество и комисионерство, консултантски
услуги, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Галина Ивановна Тръпчева, която го
управлява и представлява.
6465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19315/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хуан
Чен“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадник
Коньовица 77, вх. А, ет. 7, ап. 27, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
ресторантьорски услуги, покупко-продажба на
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недвижими имоти, производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически,
битови и други услуги и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Чен Панджен и Джан Дзиенуей и се управлява
и представлява от Чен Панджен.
6466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19274/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Багатур форс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Георги Минчев, бл. 40 – 42,
вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: доставка,
търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на
обекти – физически и юридически лица, охрана
със сигнално-охранителна техника на обекти на
физически и юридически лица (след получаване
на необходимите лицензи), вътрешнотърговска
дейност с всякакви стоки, за които няма нормативно ограничителен режим, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон
(след снабдяване с лиценз или разрешително от
държавен орган, ако законът го изисква за упражняването на съответната такава). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Христов Витанов, който го управлява и представлява.
6467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19279/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вива груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Дякон Игнатий 21, вход откъм пл.
Славейков, с предмет на дейност: търговска дейност в България и извън нея, ресторантьорство и
туристическа дейност, посредничество и представителство, мениджмънт и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Янко Спасов Терзийски
и Иван Иванов Драшков и се управлява и представлява от Янко Спасов Терзийски.
6468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19152/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би файненс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
Хан Аспарух 13, партер, с предмет на дейност:
рекламна, издателска, брокерска, маркетингова,
проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, търговска дейност – търговия на едро и
дребно, внос и износ с всякакви стоки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с недвижими имоти, всякакви услуги – посреднически, консултантски,
комисионерски, ремонтни, счетоводни услуги и
др., спедиторски и транспортни услуги, туристически услуги в страната и в чужбина, туристическа, агентска и туроператорска дейност (при
спазване на законовите изисквания и след получаване на предвиденото в закона разрешение за
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това), всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Камелия Любомирова Кендова, която
го управлява и представлява.
6469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19166/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сферикс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри 75,
бл. 313, ет. 6, ап. 23, с предмет на дейност: разработка на софтуер, математически и физически
модели, консултантска дейност, проучвателна
и изследователска дейност, разработване на
портали, уебсайтове и други продукти и услуги, базирани на интернет, електронен бизнес и
търговия, създаване на системи за електронно
обучение, медицинска, лечебно-диагностична и
консултантска дейност, организиране на научни
прояви (конференции, семинари, изложби и др.),
преводачески услуги, създаване и комерсиализиране на мултимедийни продукти и продукти
на изкуството, строителна дейност, проучване и
използване на нови енергийни системи, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон
(дейностите, за които съгласно законодателството
се изисква предварително разрешение, лицензия
или друг разрешителен акт, ще се осъществяват
след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Васил Христов Бояджиев, Гергана Ганчева Ганева и Васил Василев Бояджиев и се управлява и
представлява от Васил Христов Бояджиев.
6470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18920/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ювал 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 531, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
В и К услуги, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Владимир Николаев
Георгиев, който го управлява и представлява.
6471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19877/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Анодос консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев
5, ап. 16, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги, лизинг, както и всякаква друга,
незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Павлос Семертзидис, Фотиос
Аркоманис и Спиридон Монастироглу, които го
управляват и представляват поотделно.
6472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19267/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Скай
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Каси дол 11,
с предмет на дейност: изграждане на ел. инсталации,
довършителни работи в строителството, изграждане
на ОвИ инсталации, маркетинг и реклама, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантски
услуги, комисионни, хотелиерски и туристически
услуги, ресторантьорство и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тодор Борисов Георгиев,
който го управлява и представлява.
6473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19404/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алкор – мастерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“,
ж.к. Овча купел, бл. 15, вх. А, ет. 8, ап. 29, с
предмет на дейност: проектиране и изработка
на рекламни материали, търговия с хранителни,
селскостопански, битови стоки, услуги в сферата
на обслужването, ресторантьорство, хотелиерство,
търговско посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алексей Карагяур,
който го управлява и представлява.
6474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19222/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КЛРМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 95, вх. В, ет. 5, ап. 53, с предмет на
дейност: производство и търговия с различни видове стоки, фотографски услуги, външна търговия,
международен и вътрешен транспорт, туристическа,
сервизна, консултантска и рекламна дейност и
различни видове услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Катя Борисова ЛазоваОрачева, която го управлява и представлява.
6475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1487/2004 вписва проме-
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ни за „Тара – инженеринг“ – ООД: премества
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Кадин връх 5, партер; вписва промени в дружествения договор.
6476
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 11832/2004 вписва промени за „Максима България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
2500 дружествени дяла от „Максима ЛТ, ЗАД“ на
„Максима Инвест, УАБ“; заличава като едноличен
собственик на капитала „Максима ЛТ, ЗАД“;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Максима Инвест, УАБ“, Литва (дружествен код
301224538); вписва промяна в учредителния акт.
6477
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7076/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ВМ финанс груп“ – АД.
6478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д.№ 1383/2005 вписва промени
за „Янус Хаусбау“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Анна Радова Хинова
на Стефан Георгиев Йовков; вписва нов дружествен договор.
6479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 14702/2005
вписва прекратяването на „Ковал“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Валентин
Цветков Котов и със срок за ликвидация 6 месеца.
6480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 7164/2005 вписва промени
за „Еко ойл – 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от „София Франс
ауто“ – АД, на „Дест“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „София Франс
ауто“ – АД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Дест“ – ЕООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Кремиковци“, бул. Ботевградско шосе 459.
6481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 3074/2005 вписва промени
за „Васпласт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Симеон Божидаров Костов
на Симеон Василев Симеонов; заличава като
съдружник Симеон Божидаров Костов; вписва
като съдружник Симеон Василев Симеонов;
заличава като управител Симеон Божидаров
Костов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Васил Симеонов Петков;
вписва нов устав.
6482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 9548/2000 вписва промени
за „Дамито“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Иван Ангелов Найденов на
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Андрей Дикусар, 25 дружествени дяла от „Латона
М“ – ЕООД, на Андрей Дикусар; 1 дружествен дял
от „Латона М“ – ЕООД, и Иван Ангелов Найденов
на Андрей Дикусар; заличава като съдружници
Иван Ангелов Найденов и „Латона М“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик Андрей Дикусар; дружеството продължава дейността си
като „Дамито“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Кричим 78, ет. 3; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Андрей Дикусар;
вписва учредителен статут.
6483
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 7273/2000 вписва промени за „Център
за социална работа „Феникс“ – ООД: вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Веселка
Цветанова Въткова на Десислав Петров Василев
и Росица Желязкова Павлова и 4 дружествени
дяла на Десислав Петров Василев; заличава като
съдружник Росица Желязкова Павлова; премества седалището и адреса на управление в София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 43, вх. 9,
ет. 1, ап. 138; вписва нов дружествен договор.
6484
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф.д. № 10023/98 вписва промени за „Адвал
инженеринг“ – ЕООД: вписва като съдружници
Катя Янчева Попова и Николай Тодоров Кузманов; вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла
от „Адвал“ – АД, на Катя Янчева Попова и 170
дружествени дяла от „Адвал“ – АД, на Николай
Тодоров Кузманов; дружеството продължава дейността си като „Гео Нео проект“ – ООД; заличава
като управител Валентин Крумов Трашлиев; вписва като управител Николай Тодоров Кузманов;
вписва промяна в предмета на дейност: проектиране и строителство в страната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; вписва промени в дружествения договор.
6485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19561/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„РД София 66“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда 2, бл. 261, вх. В, ет. 7, ап. 74, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство
(без процесуално) на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба
на недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Нгуен Чи Зунг, управлява
се от едноличния собственик Нгуен Чи Зунги и
се представлява от управителя Нгуен Виет Куан.
6486
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф.д.№ 1523/2006 вписва промени за „Интро
медия“ – ООД: заличава като управител Гено
Руменов Андреев; дружеството ще се управлява
и представлява от Владислав Симов Симов.
6487
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 3597/2006 вписва промени
за „Ен – И – арх“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Христина Димитрова
Чокова-Петрова на Светлана Димитрова Стоянова; заличава като едноличен собственик и
управител Христина Димитрова Чокова-Петрова;
вписва като едноличен собственик и управител
Светлана Димитрова Стоянова.
6488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 4179/2006 вписва промени за „Булсита“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Красимира Димитрова
Ацева на Боян Николов Командарев; заличава
като съдружник Красимира Димитрова Ацева;
вписва като съдружник Боян Николов Командарев.
6489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. №979/2006 вписва прекратяването на
„Управление на активи“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Кузман Шапкарев 4, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Ласло Дьорд Шандор и със срок
за ликвидацията 10 месеца.
6490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 13457/2000 вписва промени
за „Немезида 2001“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Борово, бл. 229, вх. А, ет. 16, ап. 76;
вписва промяна в дружествения договор.
6491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5026/2000 вписва промени
за „Инфопрес и Ко“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Фолекс“ – ЕООД, на
„Болкан броудкастинг“ – ЕАД, и на 50 дружествени дяла от „Консулт Леге Артис“ – ЕООД, на
„Болкан броудкастинг“ – ЕАД; заличава като
съдружници „Фолекс“ – ЕООД, и „Консулт Леге
Артис“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик „Болкан броудкастинг“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 14594/2006 по описа на СГС); дружеството
продължава дейността си като „Инфопрес и
Ко“ – ЕООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Триадица“, бул.
Патриарх Евтимий 82; заличава като управител
Светослав Стоянов Петров; вписва като управител
Пол Уилям Фидик; вписва нов учредителен акт.
6492
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 4585/2002 вписва промени за „Голд
еталон“ – ООД: вписва по партидата на право
приемника „Голд еталон“ – ООД, прехвърляне на
търговското предприятие на ЕТ „Октагон – Людмил Сеферинов“ (рег. по ф.д. № 13177/99 по описа
на СГС) като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Голд еталон“ – ООД.
6493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 8515/2003 вписва про-
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мени за „Самостоятелна медико-диагностична
лаборатория – Имунолаб – СМ“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Светослав Бориславов Магаев на Калина Бориславова
Магаева; вписва като съдружник и управител
К а лина Бориславова Магаева; д ру жест вото
продължава дейността си като „Самостоятелна
медико-диагностична лаборатори я – Им у нолаб – СМ“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Светослав Бориславов Магаев, Калина Бориславова Магаева
и Виолета Тончева Магаева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
6494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 11095/2003 вписва промени
за „Инфинит сън“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Снежка Василева Гигова на Нели Цанкова Цанкова; заличава като
съдружник и управител Снежка Василева Гигова;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Лозенец“, ул. Христо Ценов 10;
дружеството ще се управлява и представлява от
Нели Цанкова Цанкова.
6495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1856/2005 вписва промени
за „Дилиан“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Лидия Николова Паланска
на Десислава Желева Желева; заличава като едноличен собственик Лидия Николова Паланска;
вписва като съдружници Ангел Георгиев Белчев
и Десислава Желева Желева; дружеството продължава дейността си като „Дилиан“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
6496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 5867/2007 вписва промени за „Роял имоти“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Тауно Лодус на
„Ефтастар“ – ЕООД; вписва като съдружник
„Ефтастар“ – ЕООД, със седалище Естония;
заличава като съдружник Тауно Лодус; вписва
нов дружествен договор.
6497
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф.д. № 6853/2007 вписва промени за „Диксто
консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Димка Иванова Кънчева на
„Столични имоти – РКК“ – ООД; заличава като
съдружник и управител Димка Иванова Кънчева; дружеството продължава дейността си като
„Диксто консулт“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Борислав Станоев
Борисов и Данчо Иванов Савов заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.
6498
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф. д. № 9548/90 вписва промени за
„ИНПАЛ“ – ООД: деноминира капитала от 5 000
000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете;
заличава като съдружник Асен Борисов Петров,
като дяловете му се поемат от наследниците му
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Юлиян Асенов Борисов и Борислав Асенов Борисов; вписва като съдружници Юлиян Асенов
Борисов и Борислав Асенов Борисов; вписва нов
дружествен договор.
6509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф. д. № 16882/90 вписва промени
за „Стидан – 97“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 250 000 лв. на 367 349,80 лв.; вписва
промени в устава.
6510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 32067/92 вписва промени за „Дентал депо – Р и К“ – ООД: вписва
прехвърляне на 15 дружествени дяла от Георги
Костадинов Коларов на Антон Георгиев Райчев;
заличава като съдружник Георги Костадинов
Коларов; вписва промяна на наименованието на
„Медикал депо Р и К“ – ООД; допълва предмета
на дейност с „търговия с лекарствени средства
и медицински изделия“; вписва изменения и
допълнения в дружествения договор.
6511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 30984/92 вписва промени
за „Аксиор – мрежови системи“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Георги
Стефанов Димов на Станислав Димитров Петков;
вписва като съдружник Станислав Димитров
Петков; дружеството продължава дейността си
като „Аксиор – мрежови системи“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
6512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф. д. № 30984/92 вписва промени
за „Аксиор – мрежови системи“ – ООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Станислав
Димитров Петков на Георги Стефанов Димов;
заличава като съдружник Станислав Димитров
Петков; вписва като едноличен собственик на
капитала Георги Стефанов Димов; дружеството
продължава дейността си като „Аксиор – мрежови
системи“ – ЕООД.
6513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
20.ХII.2007 г. по ф. д. № 797/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Евимекс – Евтим
Евтимов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Евтим Димитров
Евтимов на Лидия Ангелова Евтимова и я вписва
като ЕТ „Евимекс – Лидия Ангелова“.
6514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф. д. № 8708/92 вписва промени за „Кинтекс“ – ЕАД, с държавно имущество: заличава
като председател и член на съвета на директорите
Ангелина Василева Борисова-Тодорова; вписва
като председател и член на съвета на директорите
Иван Николов Лулчев.
6515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по
ф. д. № 15170/92 промени за „Кока-Кола Бълга-
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рия“ – ЕООД: променя адреса на управление в
София, район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 35,
ет. 2, офис 2; вписва изменения в учредителния
акт на дружеството; заличава като управител Симеон Веселинов Горанов; вписва като управител
Евгения Цветанова Стоичкова; дружеството ще
се управлява и представлява от всеки един от
управителите Николаос Куметис от миграционна
служба в Никозия и Евгения Цветанова Стоичкова,
действащи поотделно, като за банкови цели само,
както и по въпроси, свързани с плащания, като,
но не само подписване на платежни нареждания,
извършване на плащания по друг начин, заявления за издаването на чекове и др. дружеството
ще се представлява или от двамата управители
заедно или от всеки един от управителите поотделно с втори подпис от финансовия мениджър
на дружеството Татяна Пашова.
6516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г.
по ф. д. № 2010/90 вписва промени за „УниКредит
Булбанк“ – АД: заличава като член на управителния съвет Станислав Горанов Георгиев.
6517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХII.2007 г. по ф. д. № 780/97 вписва промени
за „Промар 2“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 105 дружествени дяла от Красимира Динева
Савова на Мирослав Тодоров Ценов; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството Красимира Динева Савова;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител на дружеството Мирослав Тодоров
Ценов; дружеството ще се управлява и представлява от Мирослав Тодоров Ценов; вписва нов
дружествен договор.
6518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 614/97 вписва промени за
„Векам 97“ – ООД: вписва като управител Веселин
Георгиев Марков; дружеството ще се управлява
и представлява от Георги Георгиев Марков и
Веселин Георгиев Марков заедно и поотделно;
вписва промяна в дружествения договор.
6519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. №14250/99 вписва промени
за „Медицински център „Света София“ – ООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла
от Христо Димитров Мазнейков на „Билдинг
хоспиталс“ – АД, и 100 дружествени дяла от
Ва лет ина И лиева Мазнейкова на „Би л динг
хоспиталс“ – А Д; заличава като съдружници
Хрис т о Д и м и т ров Мазней ков и Ва лен т и на
Илиева Мазнейкова; заличава като управител
Калин Колев Михов; дружеството продължава
дейността си като „Диагностично-консултативен
център – Света София“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Билдинг хоспиталс“ – АД (рег. по ф.д. № 1079/2004 по описа
на СГС); вписва промяна на наименованието на
„Диагностично-консултативен център – Света
София“ – ЕООД; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.;
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премества седалището и адреса на управление
в София, район „Витоша“, бул. България 104;
вписва промяна в предмета на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична
помощ съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ ЗЛЗ;
вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Христо
Димитров Мазнейков.
6520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. №10294/99 вписва промени
за „Телекомплекс консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 200 дружествени дяла от Илия Иванов
Начев на Силвия Иванова Черешова-Станчева, 50
дружествени дяла от Ясна Маринова Ставрева на
Антони Димитров Славински и 25 дружествени
дяла от Веселина Кирилова Цанкова на Антони
Димитров Славински; заличава като съдружници
Илия Иванов Начев, Ясна Маринова Ставрева
и Веселина Кирилова Цанкова; заличава като
управител Мария Любомирова Начева; вписва
като управител Антони Димитров Славински,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов дружествен договор.
6521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 10095/99 вписва промени
за „С. М. Стайков“ – ООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5100 лв. на 2 028
100 лв., увеличен с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 2 023 000 лв. съгласно
техническа експертиза, приета с определение от
11.XII.2007 г. на Софийския градски съд, по дело
№ 684/2007; вписва нов дружествен договор.
6522
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15227/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Деникер – Милк“ – АД.
6523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 15227/99 вписва промени за „Деникер – Милк“ – АД: вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 2.XI.2007 г.
6524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 12859/96 вписва промени
за „Бизнес принт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „Дениде“ – ООД, на
Николай Нецов Нецов; 25 дружествени дяла от
„Манг“ – ООД, на Николай Нецов Нецов и 25 дружествени дяла от „Профи Т“ – ООД; заличава като
съдружници „Дениде“ – ООД, „Манг“ – ООД,
и „Профи Т“ – ООД; дружеството продължава
дейност та си като „Бизнес принт“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Николай Нецов Нецов.
6525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 12649/97 вписва промени
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за „Еврокредит – консулт“ – ООД: заличава като
прокурист Милчо Георгиев Гьошков; вписва като
прокурист Лазар Иванов Благов.
6526
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9578/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Жюл Ван Ланкер България“ – ЕАД.
6527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 10193/2004 вписва промени
за „Петоба“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Петко Томов Балджиев на
Иван Тодоров Флоров; заличава като едноличен
собственик и управител Петко Томов Балджиев;
вписва като едноличен собственик и управител
Иван Тодоров Флоров; вписва промени в устава;
дружеството ще се управлява и представлява от
Иван Тодоров Флоров.
6528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 3453/2006 вписва промени за „Малина гардънс“ – ЕООД: заличава като
управител Аврахам Нота; вписва като управител
Офер Линчевски; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Младост“, Бизнес
парк „София“, сграда 8, ет. 6; дружеството ще се
управлява и представлява от Акива Моше Авнер
Азулей, Даниел Газит и Офер Линчевски само
заедно от всеки двама от тримата управители;
вписва промени в учредителния акт.
6529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 10701/99 вписва промени
за „Роял трейд 50“ – ЕООД: заличава като управител Рангел Димитров Божков; вписва като
управител Александрина Христова Христова;
променя адреса на управление в София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Червена стена 42;
дружеството ще се управлява и представлява от
Александрина Христова Христова; вписва промени в учредителния акт.
6530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 7137/2001 вписва промени за „Принтамакс“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Петър Марков Марков; вписва като
членове на съвета на директорите Християн Николов Видев и Паулина Василева Бонева; вписва
като изпълнителен директор Аристотелис Аргиракис; съветът на директорите с мандат 5 г. е в
състав: Димитриос Аргиракис – изпълнителен
директор, Аристотелис Аргиракис – изпълнителен
директор, Лилия Костова Латева – председател,
Християн Николов Видев – заместник-председател, и Паулина Василева Бонева; дружеството ще
се представлява от изпълнителните директори
Димитриос Аргиракис и Аристотелис Аргиракис
заедно и поотделно; вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 22.X.2007 г.
6531
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 3837/2007 вписва промени
за „Ивета – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Васил Якимов Найденов
на Ивета Василева Якимова; заличава като едноличен собственик на капитала Васил Якимов
Найденов; вписва като едноличен собственик на
капитала Ивета Василева Якимова; вписва нов
учредителен акт.
6532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 3113/2007 вписва промени
за „Парете – БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на
36 дружествени дяла от Антоанета Димитрова
Столарска на Фериал Индже; заличава като
съдружник и управител Антоанета Димитрова
Столарска; вписва като управител Фериал Индже;
премества адреса на управление в София, район
„Овча купел“, ул. Любляна 46а; вписва промяна
в дружествения договор.
6533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 11354/2005 вписва промени
за „Булфин“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Андрей Кранц на Изудин Хюсеинагич; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Андрей Кранц; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Изудин Хюсеинагич, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
6534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 4957/95 вписва промени
за „Атлас – спорт“ – ООД: заличава като управител Димитър Констатинов Дилчев; вписва като
управител Константин Дилчев Василев.
6535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 9131/2000 вписва промени
за „Кардино България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от „Кардино“ – АД,
на Ивайло Пасков Божков; заличава като едноличен собственик „Кардино“ – АД; вписва като
едноличен собственик Ивайло Пасков Божков;
вписва промяна на наименованието на „Бивиай
тръст“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и
представлява от Ивайло Пасков Божков и Вера
Живкова Божкова заедно и поотделно; вписва
нов учредителен акт.
6536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1354/99 вписва промяна
за „Воинтех“ – ЕООД (в ликвидация): вписва
продължаване на срока за ликвидация с 6 месеца.
6537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 8687/98 вписва
прекратяването на „Балкан интернешънъл тревъл
сървисиз“ – ООД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Мариета Николова Захариева и със
срок за ликвидацията 6 месеца.
6538
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 5683/2000 вписва промени за „Балкан
тревъл сървисиз“ – ООД: заличава като съдружник Синклер Стефен Чарлс Дънкан Томас; вписва
прехвърляне на 20 дружествени дяла от Синклер
Стефен Чарлс Дънкан Томас на Йомер Мерсан;
заличава като управител Боряна Маринова Божкова; вписва като управител Мариета Николова
Колева, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
6539
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 12532/2001 вписва промени за „Гиван
2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на „Емония Фарматех“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 2085/2002), без фирмата, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Гиван 2002“ – ЕООД.
6540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 12728/2000 вписва промени
за „Милениум груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 656 дружествени дяла от Кръстан Петров Станоев на Пейо Иванов Николов; вписва промени
в дружествения договор.
6541
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 13517/2004 вписва промяна за „Таран
7“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 30 000 лв.
6542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 4209/2006 вписва промени
за „Студио Г“ – ООД: заличава като управител
Рутсонис Георгиос Корнилиос; вписва като управител Панагос Василиос Димостенис, който ще
управлява и представлява дружеството.
6543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 2704/99 вписва промени
за „Биекс“ – ООД: променя наименованието на
„Евроодит Биекс“ – ООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков 22, вх. Б, ет. 3,
ап. 10; вписва промени в дружествения договор.
6544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 11386/2006 вписва промени за „Болкан строй груп“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Боряна
Атанасова Георгиева на Теодор Любчов Шаранков;
заличава като съдружник и управител Боряна
Атанасова Георгиева; дружеството продължава
дейността си като „Болкан строй груп“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Кремиковци“, кв. Сеславци, ул. Г.
С. Раковски 1; дружеството ще се управлява и
представлява от Теодор Любчов Шаранков.
6545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1182/99 вписва промени
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за „Б.А.Т.“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Шакед Шмуел на „Бирлинг
Българи я“ – ЕА Д; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Шакед
Шмуел; вписва като едноличен собственик на
капитала „Бирлинг България“ – ЕАД; вписва като
управител Румен Стефанов Лясков; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Румен Стефанов Лясков; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
6546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2479/2001 вписва промени
за „Стоа“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 252 400 лв. чрез
апортна вноска съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
21.XI.2007 г. на Софийски градски съд по дело
№ 578/2007.
6547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 14437/2006 вписва промени
за „Ню маркет 2006“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 49 дружествени дяла от Тодор Неделев
Тодоров на Марин Йорданов Чуков; вписва като
съдружник и управител Марин Йорданов Чуков;
дружеството продължава дейността си като „Ню
маркет 2006“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Тодор Неделев Тодоров
и Марин Йорданов Чуков заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
6548
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 8526/2004 вписва промени за „Експириън
Скорекс България“ – ЕАД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 300 000 лв. на
4 500 000 лв. чрез издаване на нови 42 000 акции
с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва
промени в устава.
6549
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 20102/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „АСГ“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк „София 3“, с
предмет на дейност: проектиране, изграждане
и експлоатация на търговски и развлекателни
комплекси, строителство, обзавеждане, проектиране, управление и търговия с недвижими
имоти, търговско представителство, агентство,
посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска дейност, други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 1000 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 50 лв. Дружеството
е със съвет на директорите в състав: Стефан
Стефанов Минчев – изпълнителен директор,
Александра Велкова Минчева – председател, и
А дриана Иванова Илиева – зам.-председател,
и се представлява от изпълнителния директор
Стефан Стефанов Минчев.
6618
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19828/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„А данимакс – 007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки 46, вх. А, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, оказионна, комисионна и
консигнационна търговия, транспортни услуги,
рекламни, информационни, програмни, бръснаро-фризьорски, козметични и предоставяне на
други видове услуги, складова, спедиционна и
лизингова дейност, търговско посредничество,
търговско представителство и агентство на български и чужди граждани в страната и в чужбина,
реекспорт, организиране на курсове, семинари и
школи, ресторантьорство и хотелиерство, маркетинг, развиване на селски туризъм съвместно с
други фирми, сдружения и фондации, изследователска, проучвателна и посредническа дейност,
проектиране, конструиране, технически надзор,
инженерингова дейност, обучение и консултации,
както и всички останали, незабранени от закона
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Атанаска Петкова Димитрова,
която го управлява и представлява.
6619
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19288/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Аванти – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх, бл. 46, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт,
експорт, реекспорт, проектиране и реализация
на инженерни и технологични проекти в промишлеността, производство, ремонт и търговия с
хардуер и софтуерни продукти, лизинг, маркетинг,
инженерингова дейност, внос, износ и продажба
на автомобили, всякакви консултантски услуги,
организиране и провеждане на образователни
курсове, преводи, счетоводни и административни
услуги, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги в страната и в
чужбина, комисионна търговия на едро и дребно,
сервизни услуги, търговско представителство,
издателска дейност и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Таня
Кирилова Велкова и Дора Димитрова Илкова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6620
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19577/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Падрона“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадника – Коньовица, бл. 24, вх. Б, ет. 2, ап. 27,
с предмет на дейност: внос и търговия с всякакви
стоки, рекламна и маркетингова дейност, услуги
и транспортна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена от законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Румяна Димитрова Косева,
която го управлява и представлява.
6621
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19430/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радиано“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Овчарска 22В,
вх. А, ет. 2, ап. 7, 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,
търговия на дребно, търговия на едро, доставка
на интернет, интернет услуги, проектиране, изработка и поддръжка на софтуерни технологии за
уебсайтове и уеб базирани програми, продажба и
поддръжка на компютърна техника и периферия,
внос и износ на компютърна техника и периферия,
внос на авточасти, проектиране, производство и
продажба на комуникационно оборудване, системна интеграция и администрация на софтуер
и хардуер, всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Катя Георгиева Кокова,
която го управлява и представлява.
6622
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19457/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Студио Плакат 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Любен
Каравелов 53, с предмет на дейност: реклама,
производствена, инженерингова, маркетингова,
консултантска дейност, внос, износ, хотелиерство и ресторантьорство, издателска, лизингова,
разпространителска и селскостопанска дейност,
реекспорт, покупко-продажба, наемане и отдаване
под наем на недвижими имоти и рекламни площи, търговско посредничество, агентска дейност,
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Евгени Божидаров Йонов, който го
управлява и представлява.
6623
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18867/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фортийн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
ул. Чарлз Дарвин 25, бл. 2, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ и реекспорт на стоки, покупкопродажба, производство и продажба на мебели и
дамаски, търговия с хранителни и нехранителни
стоки, машини, транспортни средства, оборудване,
технологии, както и всякаква друга, незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Али Кхдхар Аббас Ал Катаб и се
управлява и представлява от управителя Вероника
Кирилова Савова.
6624
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20127/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „ЕваХ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 28,
вх. Б, ап. 42, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Елена
Владимирова Апостолова-Христова, която го
управлява и представлява.
6625
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 19934/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селена
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Люботрън 96, бл. 3,
вх. Б, ап. 20, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, производство,
търговия с битови продукти, ресторантьорство
и хотелиерство, посредничество на български и
чуждестранни лица, мениджмънт на дружества,
всякакъв вид услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Биляна Василева Съйкова-Кръстева, която го управлява и представлява.
6626
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 8211/2007 вписва промени за „Лориен
ойл“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Борислав Георгиев Първановски
на Николай Валериев Антонов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Борислав Георгиев Първановски; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Валериев Антонов; вписва промяна в
адреса на управление София, район „Средец“, ул.
Генерал Гурко 72; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
Николай Валериев Антонов.
6627
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19777/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Служба Трудова
медицина Кортекс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Здраве
21, с предмет на дейност: консултантска дейност
и подпомагане на работодателите, комитетите
и групите по условия на труд в планирането и
организирането на дейностите по осигуряване и
поддържане на здравословни и безопасни условия
на труд, укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната
от тях работа и приспособяване на работата към
възможностите на работещия, като се отчита
неговото физическо и психическо здраве, създаване на организация за безопасност и здраве
при работа, оценка на професионалните рискове
и анализ на здравното състояние на работещите,
създаване и прилагане мерки за отстраняване и
намаляване на установения риск, наблюдение на
здравното състояние на работещите, обучение на
работещи и длъжностни лица по правилата за
опазване на здравето и безопасността при работа,
транспортни услуги, рекламни и информационни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитринка
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Любомирова Лазова и Асен Андреев Иванов и се
управлява и представлява от Мариана Драганова
Николова.
6628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19521/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„В.М. 78“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, кв.
Враждебна, ул. 25 № 8, с предмет на дейност:
производство, преработка и търговия със стоки
от всякакъв вид, незабранени от закона, консултантска дейност, посредничество в областта на
недвижимите имоти, строителство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
вътрешен и международен транспорт, спедиторски
и други услуги, търговия на едро и дребно, внос
и износ на всякакви стоки, позволени от закона,
вътрешен и международен туризъм, всякаква
друга дейност, позволена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Виктория Иванова Марина, която го
управлява и представлява.
6629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19713/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Топ кар груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, кв. Борово, бл. 214А, вх. А, ет. 8,
ап. 19, с предмет на дейност: внос и търговия с
автомобили и части за тях, отдаване на автомобили под наем, транспорт на хора и товари със
собствен и нает превоз в страната и в чужбина,
търговия с хранителни и промишлени стоки на
едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква стопанска дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Юлия Първанова Стоичкова, която го
управлява и представлява.
6630
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19772/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „2 К
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Буная
17, вх. Б, ет. 1, ап. 17, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, посреднически и
комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и/или юридически лица
в страната и в чужбина, проучвания в областта
на медицината, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Никола Колев Колев,
който го управлява и представлява.
6631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19298/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мори
96“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 68, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други
търговски сделки с изключение на забранените
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Радослав Захариев Захариев,
който го управлява и представлява.
6632
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 10251/2007 вписва промяна за „Ей Ар
Си корпорейшън“ – ООД: вписва промяна на
адреса на управление София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 8, ет. 5, офис 4.
6633
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19757/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум
СКГ – Клуб 2000 – БТИ – ББИТ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Стара планина 74, с предмет на
дейност: участие и реализация на проект на МРРБ:
Интегрирано управление на водите на речния
басейн на р. Струма (Стримон от Програма ФАР
BG2005/17-454.03.02, компонент 2: Техническа
помощ за предпроектно проучване за устойчиво
дългосрочно използване на термоминерални
води от хидрометалните системи в басейна на р.
Струма) – Стримон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „БТ – инженеринг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12096/96),
„Български бизнес & търговия“ – ООД (рег. по
ф.д. № 10023/95 по описа на СГС), Кооперация
„София консултинг груп“ (рег. по ф.д. № 4272/95)
и сдружение „Клуб Икономика – 2000“ (рег. по
ф.д. № 2709/90), и се управлява и представлява
от Борислав Славчев Тафраджийски.
6634
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йони – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 225, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: производство и търговия с различни
видове стоки, сделки с недвижими имоти, външна
търговия, международен и вътрешен транспорт,
туристическа дейност, сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност и различни видове
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Йовка Станчева Панайотова,
която го управлява и представлява.
6635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19435/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кати – Н“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 103, вх. Б, ет. 7, ап. 43, с предмет на
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дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Катерина Генчева
Кленовска, която го управлява и представлява.
6636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19699/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Левил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Студентски“, кв. Мусагеница, бл. 98А,
вх. В, ет. 2, ап. 43, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, тур
операторска и туристическа агентска дейност,
импресарска и продуцентска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, фризьорски, козметични и други
сходни услуги, лизинг, транспорт, експорт-импорт и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Илиана Спирова Георгиева и Диан Гочев Георгиев и се управлява
и представлява от Илиана Спирова Георгиева.
6637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19203/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макс фарм 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул.
Радовиш 33, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти съгласно изиск
ванията на глава Х от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Венета Борисова Марандидис, която управлява
и представлява.
6638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19425/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илкова театър“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Марагидик 34, ет. 4, ап. 10, с предмет
на дейност: организиране, подготовка и изнасяне
на театрални и куклено-театрални представления, шоу-програми, празници, организиране на
школи по изкуствата (театрални, изобразителни,
музикални и др.), организиране на фестивали,
прегледи и срещи, свързани с театралното изкуство, организиране и стопанисване на детски
кътове със или без предлагане на храни и напитки,
изработка и поддръжка на театрален реквизит,
производство, изкупуване, преработка и търговия
с всички видове хранителни и промишлени стоки,
разрешени от закона, външна търговия, търговско
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и чужбина, консултантска дейност, рекламна дейност, туристическа дейност, строително
предприемачество, строително-ремонтна дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Катерина Атанасова Илкова, която
управлява и представлява.
6639
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007
г. по ф. д. № 20358/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Струма
Уайн къмпъни“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Адриана Будевска 8, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
производство и продажба на стоки от собствено
производство, обработване на земеделски земи
и производство на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и продажба на вина и алкохолни
напитки (след снабдяване с лиценз), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски и други услуги,
спедиционни и превозни сделки, както и всяка
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 322 000 лв.,
разпределен в 322 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1000 лв.
Капиталът е внесен чрез непарична вноска – недвижими имоти на стойност 326 500 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 9.ХI.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, Първи състав,
по ф. д. № 530/2007. Едноличен собственик на
капитала е „Стомар“ – ООД; дружеството е със
съвет на директорите в състав: Стоян Стойчев
Пангев – председател, Кристофър Фредерик
Нортъм – зам.-председател, и Марин Желязков
Димитров – изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор Марин
Желязков Димитров.
6640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еър
сън България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж. к.
Свобода, бл. 39, вх. В, ет. 8, ап. 71, с предмет на
дейност: производство и търговия с електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници
след получаване на съответните разрешителни
за това; проучване и развитие; внос и износ на
системи за производство и икономисване на
енергия; продажба на енергия на едро и дребно
(след получаване на съответните разрешителни
за това); проектиране, строителство, инсталиране и поддръжка на системи за производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; строителство и експлоатация на
вятърни електроцентрали; представителство на
дружества от страната и чужбина, както и всякаква сродна дейност; рециклиране на всякакъв
вид машини и механизми за производство на
електрическа енергия; строителство на сгради,
железни и всякакъв вид конструкции, както и
всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Леонидас Георгиос Кондос, който
управлява и представлява.
6641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19929/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „ЕС лайн
моделс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж. к. Обеля,
бл. 103, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: модна
агенция за подготовка и реализация на фотомодели и манекени; организация на конкурси,
шоу спектакли и модни ревюта; импресарска и
продуцентска дейност; връзки с обществеността;
сделки с интелектуалната собственост, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Силвия Петрова Васева и Евгени
Антонов Евтимов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
6642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19773/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чар 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж. к. Христо
Смирненски 67А, вх. Б, ет. 6, ап. 92, с предмет
на дейност: продажба и покупка на недвижими
имоти, машини, съоръжения, технологични линии,
промишлено и търговско оборудване и лизинг на
същите, реклама, маркетинг, търговия на едро и
дребно, експорт, импорт, посредничество, комисионерство, представителство на български и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и чужбина, разработка и търговия с програмни
продукти, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, всякакъв друг
вид дейност в страната и чужбина, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Дочка Станчева Маркова,
която управлява и представлява.
6643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20385/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Примастрой 21
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Юри Венелин
32, партерен етаж, с предмет на дейност: покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителство и строителни услуги,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни,
посреднически и консигнационни сделки с всички
стоки, позволени от закона, хотелиерство и ресторантьорство; разкриване на фирмени магазини и
заведения за обществено хранене, всякаква друга
търговска дейност, незабранена от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Моис Сами Леви, Борислав Стефанов
Борисов и Иван Кирилов Крумов и се управлява
и представлява от Моис Сами Леви.
6644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19850/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МН консулт
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж. к. Лагера,
ул. Балканджи Йово 29, офис 1, с предмет на
дейност: проектиране, строителство, реализация
на готов строителен продукт, туристическа дейност, хотелиерство, правни услуги (без процесуално представителство), всякаква друга дейност,
незабранена от закон или друг нормативен акт.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Атанас Радев Ненов
и Мариана Кирилова Петрова и се управлява и
представлява от Атанас Радев Ненов.
6645
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19829/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мици“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда
3, бл. 332, вх. Д, ет. 2, ап. 102, с предмет на
дейност: автосервизна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна дейност, сделки
с недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, строителство, вътрешен и международен
туризъм, търговия с всякакъв вид стоки и услуги,
незабранени от законите на Република България,
хотелиерство и ресторантьорство, внос-износ и
търговско посредничество, комисионерни, консигнационни, туристически и транспортни услуги,
агентство и представителство (без процесуално) на
местни и чужди физически и юридически лица в
страната и чужбина, мениджмънт и експлоатация
в областта на туризма, всякаква друга търговска
и стопанска дейност, незабранена от законите.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мицислав Василев Динински, който
управлява и представлява.
6646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 20172/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анием консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Сердика“, бул.
Сливница 237, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска дейност,
туристическа, сервизна, рек ламна (без кино
и печат) дейност, обучение за професионална
квалификация, провеждане на курсове по пред
приемачество и мениджмънт, счетоводство, дилърство, брокерство, франчайзинг, мотивационно
и адаптационно обучение „Как да се върна на
работа“, „Как да прилагам успешно работната си
сила“, курсове по инвестиционно финансиране,
бизнес информация и информационни системи,
рекламна дейност, посредническа дейност по
информиране и наемане на работа в страната и
чужбина, всякаква друга незабранена от закона
дейност при условията на Търговския закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Емилия Сребринова Божилова, която
управлява и представлява.
6647
Поправка. В Решение № 106 от 4 ноември
2010 г. на Българската народна банка (ДВ, бр. 91
от 2010 г., стр. 80) се прави следната поправка:
думите „Управителният съвет приема бюджета
на Българската народна банка за 2010 г.“ да се
четат „Управителният съвет приема бюджета на
Българската народна банка за 2011 г.“.
9403

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 вест
ник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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