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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 23, 24,
44, 93 и 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „извършване на услуги по
парични преводи, а след 1 ноември 2009 г.“ и
тирето след тях се заличават.
2. В т. 2 думите „платежни карти“ и запетаята след тях се заличават.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. придобиване на вземания по кредити
и друга форма на финансиране (факторинг,
форфетинг и други);“.
§ 2. Създава се чл. 29б:
„Чл. 29б. (1) Преобразуване на банка чрез
сливане се допуска само с друга банка. Разрешение се издава само ако новоучреденото
дружество получи лиценз за банка.
(2) Преобразуване на банка чрез вливане
се допуска само ако приемащото дружество
е банка. В банка могат да се влеят друга
банка, платежна институция, инвестиционен
посредник или финансова институция.

(3) Разрешение за вливане по ал. 2 не се
издава, ако лицензът на приемащата банка
не є позволява да извършва дейността на
вливащото се дружество.
(4) Не се издава разрешение за преобразуване на банка, лицензирана от БНБ, чрез
промяна на правната форма или чрез прехвърляне цялото имущество на едноличния
собственик.
(5) За издаване на разрешение за разделяне
или отделяне приемащите, съответно новоучредените дружества трябва да притежават
съответния лиценз, ако вследствие на правоприемството към тях преминават права и
задължения, възникнали при извършване на
дейности, за които се изисква лиценз.“
§ 3. В чл. 36, ал. 2, т. 1 след думите „изискуемите парични задължения“ се добавя „в
приемлив период от време“.
§ 4. В чл. 39, ал. 2, т. 4 думата „оперативен“
се заменя с „операционен“.
§ 5. В чл. 40, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. разрешава и утвърждава използването
за надзорни цели на:
а) вътрешнорейтингови подходи за измерване на кредитен риск;
б) усъвършенствани подходи за измерване
на операционен риск;
в) вътрешни модели за измерване на пазарен риск и риск от контрагента;“.
§ 6. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. В ал. 7 след думата „определя“ се добавя
„с наредба“, а накрая думите „и 6, както и по
чл. 45, ал. 6“ се заличават.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Експозицията към друга кредитна институция или инвестиционен посредник или
икономически свързани лица, едно от които
е кредитна институция или инвестиционен
посредник, може да надвишава съотношението
по ал. 5 при условия, определени с наредба
на БНБ.“
§ 7. В чл. 45 ал. 6 се изменя така:
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„(6) Общата експозиция на банката към
лице по ал. 1, което не е кредитна институция или инвестиционен посредник, не може
да надвишава 10 на сто от собствения є
капитал. Общият размер на всички формирани експозиции на банката към лицата по
изречение първо не може да надхвърля 20 на
сто от собствения є капитал.“
§ 8. В чл. 57 се създава ал. 4:
„(4) В случаите на срочен паричен влог с
фиксиран лихвен процент банката не може
да намалява лихвата до изтичане срока на
договора.“
§ 9. В чл. 58 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите на промяна на лихвения
процент или на такса, която води до увеличение на погасителната вноска по кредит,
който не е потребителски, банката уведомява
клиента по уговорен между страните начин
за това преди влизане в сила на промяната.
(4) Когато промяната на лихвения процент
произтича от промяна на определен референтен лихвен процент, направен публично
достояние чрез използване на подходящи
средства, и информацията за новия лихвен
процент може да бъде намерена в търговските помещения и на интернет страницата на
кредитора, ал. 3 не се прилага.“
§ 10. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 10 накрая се добавя „в качеството им на институции, провеж дащи
парична политика, когато тази информация
е необходима за изпълнението на техните
законоустановени функции, включително за
провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над
платежните системи, системите за клиринг
и сетълмент и за поддържане на финансова
стабилност, включително при възникване на
извънредна ситуация по чл. 93, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При възникване на извънредна ситуация
съгласно чл. 93, ал. 1 лицата по чл. 63, ал. 3
могат да предоставят информация, представляваща професионална тайна, на органите
на Република България и на другите държави
членки, отговарящи за законодателството
в областта на надзора върху кредитните и
финансовите институции, инвестиционните
посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 11. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 8:
„8. системите за превенция срещу риска
от изпирането на пари.“
§ 12. Създават се чл. 73а и 73б:
„Чл. 73а. (1) Банките изграждат надеждни,
ефективни и цялостни стратегии и процеси
на текуща база за оценка и поддържане на
размера, видовете и разпределението на въ-
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трешния капитал, който смятат за адекватен
за покриване на характера и степента на
рисковете, на които са или могат да бъдат
изложени.
(2) Банките извършват редовен вътрешен
преглед на стратегиите и процесите по ал. 1
с цел да се гарантира, че те са всеобхватни
и пропорционални на характера, мащаба и
сложността на осъществяваната от тях дейност.
Чл. 73б. (1) Банките приемат и прилагат
политика за възнагражденията на лицата,
които работят за тях.
(2) По отношение на администраторите и
другите лица, упражняването на чиито права
и задължения оказва съществено влияние
върху рисковия профил, политиката трябва
да е съобразена с бизнес стратегията и дългосрочните цели на банката. Политиката
за възнагражденията трябва да насърчава
надеждното управление на риска и да не
предразполага към поемане на риск, който
излиза извън рамките на рисковия профил
на банката.
(3) Пол и т и к ат а з а в ъ зн а г ра ж ден и я т а
трябва да бъде изградена на принципи, осигуряващи съобразяването є с големината,
вътрешната организация на банката, както
и с характера, обхвата и сложността на осъществяваните от нея дейности. Принципите
и изискванията за политиката по възнагражденията и нейното оповестяване се уреждат
в наредба на БНБ.“
§ 13. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 7, т. 2 след думите „от банката“ се
добавя „годишни финансови и“.
2. В ал. 8, изречение първо след думите
„от проверката“ се добавя „по ал. 7“.
§ 14. В чл. 78, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и за клонове на
кредитни институции от трети държави, в
които счетоводната рамка е еквивалентна
на изискванията на Директива на Съвета
от 8 декември 1986 г. относно годишните
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови
институции (86/635/ЕИО) и за които е налице
реципрочно третиране“.
§ 15. Създават се чл. 79а и 79б:
„Чл. 79а. При изпълнение на задълженията
си по този закон БНБ:
1. участва в дейността на Комитета на европейските банкови надзорни органи (КЕБНО);
2. следва насоките, препоръките, стандартите и другите мерки, приети от КЕБНО,
освен в случаите, когато са налице основателни причини за неприлагането им, които
е длъжна да изложи.
Чл. 79б. При упражняване на надзорните
си функции спрямо банка, лицензирана в
Република България, която осъществява дейност в една или повече държави членки, или
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спрямо банка, лицензирана в друга държава
членка, която осъществява дейност чрез клон
в Република България, БНБ отчита потенциалното въздействие на своите решения върху
финансовата стабилност на тези държави
членки, особено при извънредни ситуации,
въз основа на наличната информация към
съответния момент.“
§ 16. Създават се чл. 87а, 87б и 87в:
„Чл. 87а. (1) Българската народна банка
може да поиска от консолидиращия надзорен
орган, когато има такъв, или от компетентния
орган от изпращащата държава, определен
клон на банка, лицензирана в държава членка,
чрез който осъществява дейност в Република
България, да се смята за значим. В искането се посочват причините за определяне на
клона за значим, като изрично се отбелязва
и следната информация:
1. дали пазарният дял на депозитите в
съответния клон на банката надвишава 2 на
сто в Република България;
2. възможното въздействие от спирането
или прекратяването на дейността на банката върху пазарната ликвидност, платежните
системи и системите за клиринг и сетълмент
в Република България, и
3. размерът и значението на съответния
клон, като се взема предвид броят на клиентите му спрямо банковата или финансовата
система на Република България.
(2) Българската народна банка съвместно
с компетентния орган от изпращащата държава и консолидиращия надзорен орган, ако
има такъв, вземат решение за определяне на
даден клон като значим в двумесечен срок
от постъпване на искането.
(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато
съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение в рамките на допълнителен срок
от два месеца. Българската народна банка
предоставя решението на консолидиращия
надзорен орган и компетентния орган от
изпращащата държава.
(4) Решенията по ал. 2 и 3 се мотивират,
като в тях се посочват становищата на консолидиращия надзорен орган и на компетентния
орган от изпращащата държава.
(5) Определянето на даден клон за значим
не засяга правомощията и функциите на БНБ
по този закон.
Чл. 87б. (1) Българската народна банка
участва при вземането на решение относно
искане от компетентен орган на приемаща
държава за определяне на клон на банка за
значим, когато:
1. банката е лицензирана в Република
България, или
2. Българската народна банка е консолидиращ надзорен орган спрямо тази банка.
(2) Решението по ал. 1 се взема в срок два
месеца от получаване на искането.
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(3) Когато не е постигнато съвместно
решение по ал. 1 в двумесечен срок и компетентният орган на приемащата държава е
взел самостоятелно решение, то е задължително за БНБ.
(4) Българската народна банка предоставя
на компетентния орган на приемащата държава, в която банка, лицензирана в Република
България, извършва дейност чрез клон, определен като значим, информацията по чл. 95,
ал. 3, т. 3 и 4 и сътрудничи с него съгласно
чл. 92, ал. 1, т. 3.
(5) При възникване на извънредна ситуация
в банка, лицензирана в Република България
със значим клон, която потенциално застрашава финансовата стабилност в Република
България или в приемащата държава членка,
БНБ уведомява органите по чл. 64, ал. 1, т. 10
и чл. 64, ал. 2.
(6) Определянето на даден клон за значим
не засяга правомощията и функциите на БНБ
по този закон.
Чл. 87в. (1) Когато чл. 92д не е приложим
и БНБ упражнява надзор върху банка със
значими клонове в други държави членки,
БНБ създава и председателства надзорна
колегия от компетентни органи от тези държави с цел улесняване на сътрудничеството
по чл. 87 и чл. 87б, ал. 4 и 5. Надзорната
колегия се създава и извършва дейността си
въз основа на писмени правила, определени
от БНБ след консултация със съответните
компетентни органи.
(2) Българската народна банка определя
компетентните органи, които ще участват във
всяко заседание или дейност на колегията,
като отчита значението на тези органи за
надзорната дейност, която ще бъде планирана
или координирана, включително възможното
въздействие върху финансовата стабилност в
съответните държави членки съгласно чл. 79б,
и задълженията по чл. 87б, ал. 4 и 5.
(3) Българската народна банка предварително предоставя на всички членове на
надзорната колегия информацията относно
организацията на заседанието, основните
въпроси, които ще се обсъждат, и действията,
които ще се разглеждат. Българската народна
банка предоставя своевременно на всички
членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания
решения и предприетите мерки.
(4) Когато не е приложим чл. 92е и в Република България е установен значим клон,
БНБ участва в надзорна колегия, председателствана от компетентния орган на изпращащата държава.“
§ 17. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се изменя така:
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„2. планира и координира текущата надзорна дейност в сътрудничество със съответните
компетентни органи от държави членки;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. п лани ра и координи ра на дзорната
дейност в сътрудничество със съответните
компетентни органи, а при необходимост – и
с централните банки, при подготовката на
действия в случай на извънредна ситуация,
включително неблагоприятно развитие на
състоянието на банките или финансовите
пазари, като при възможност се използват
установени канали за връзка при управлението на кризи.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Планирането и координирането на
надзорната дейност по ал. 1, т. 3 включва
мерките по чл. 95, ал. 6, т. 2, изготвянето на
съвместни оценки, изпълнението на планове
за непредвидени обстоятелства и информиране
на обществеността.“
§ 18. Създават се чл. 92а – 92е:
„Чл. 92а. (1) Когато кредитна институция
майка от Европейския съюз и нейни дъщерни дружества или дъщерните дружества на
финансов холдинг майка от Европейския
съюз – обект на надзор от БНБ, са подали
заявление за издаване на разрешение по чл. 40,
ал. 2, т. 4, БНБ съвместно с другите компетентни органи в 6-месечен срок от получаване
на заявлението вземат общо решение за отказ
или за издаване на разрешение и определят
сроковете и условията, при които то се издава.
(2) Заявлението се подава до БНБ, която
незабавно предоставя копие от него на другите
компетентни органи.
(3) Ако в срока по ал. 1 не бъде постигнато
съвместно решение, БНБ взема самостоятелно
решение.
(4) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират,
като в тях се посочват становищата на другите
компетентни органи, изразени в 6-месечния
срок по ал. 1. Решенията се предоставят на
заявителя, а решението по ал. 3 – и на другите
компетентни органи.
Чл. 92б. (1) При получаване на искане от
компетентен орган на държава членка във
връзка с постъпило при него заявление за
издаване на разрешение по чл. 40, ал. 2, т. 4,
подадено от кредитна институция майка от
Европейския съюз и нейни дъщерни дружества,
едно от които е кредитна институция, лицензирана в Република България, или съвместно
от дъщерните дружества на финансов холдинг
майка от Европейския съюз, едно от които
е кредитна институция, лицензирана в Република България, БНБ участва при вземането
на общо решение за отказ или издаване на
разрешение и при определянето на сроковете
и условията, при които то се издава.
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(2) Когато не е постигнато съвместно решение по ал. 1 в 6-месечен срок и консолидиращият надзорен орган е взел самостоятелно
решение, то е задължително за БНБ.
Чл. 92в. (1) Когато е консолидиращ надзорен
орган, при прилагането на чл. 73а, чл. 79, ал. 2
и 3 и при прилагането на мярка във връзка
с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11 БНБ съвместно с другите компетентни органи, отговарящи за надзора над дъщерните дружества на
кредитна институция майка от Европейския
съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, вземат съвместно решение за
определяне адекватността на консолидирания
собствен капитал на предприятието майка по
отношение на финансовото му състояние и
рисков профил и за определяне на допълнително капиталово изискване съгласно чл. 103,
ал. 2, т. 5 както за всяко дружество в рамките
на банковата група или финансовия холдинг,
така и на консолидирана основа.
(2) Решението се взема в срок 4 месеца от
датата, на която БНБ е предоставила на другите компетентни органи доклад, съдържащ
оценка на риска на групата, в съответствие с
чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3 и при прилагане на
мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1,
т. 11. При вземането на решение се отчита
оценката на риска на дъщерните дружества,
извършена от другите компетентни органи.
(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато
съвместно решение, БНБ взема самостоятелно
решение относно прилагането на консолидирана основа на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3, на
мярка във връзка с нарушение по чл. 103,
ал. 1, т. 11 и на мярка по чл. 103, ал. 2, т. 5,
като отчита оценката на риска на дъщерните
дружества, извършена от другите компетентни органи. Преди да вземе самостоятелно
решение, БНБ по собствена инициатива или
по искане на някой от другите компетентни
органи се консултира с КЕБНО, като взема
предвид неговата препоръка и се мотивира за
всяко съществено отклонение от нея.
(4) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират и
предоставят на кредитната институция майка от Европейския съюз, а по ал. 3 – и на
другите компетентни органи. В мотивите на
решението по ал. 3 се посочват становищата
на другите компетентни органи, изразени в
срока по ал. 2.
(5) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат
ежегодно или при възникване на извънредни обстоятелства, когато някой от другите
компетентни органи отправи мотивирано
писмено искане до БНБ за актуализиране
на решението за прилагане на мярката по
чл. 103, ал. 2, т. 5. В случай на такова искане
БНБ може да преразгледа решенията по ал. 1
и 3 само с участието на компетентния орган,
отправил искането.
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Чл. 92г. (1) Когато банка, лицензирана в
Република България, е дъщерно дружество на
кредитна институция майка от Европейския
съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, БНБ участва при вземането на
съвместно решение за определяне на адекватността на консолидирания собствен капитал
на предприятието майка по отношение на
финансовото му състояние и рисков профил
и за определяне на допълнително капиталово
изискване както за всяко дружество в рамките
на банковата група или финансовия холдинг,
така и на консолидирана основа.
(2) Когато не е постигнато съвместно решение по ал. 1, БНБ може да поиска консолидиращият надзорен орган да се консултира
с КЕБНО.
(3) Ако не бъде постигнато съвместно
решение, БНБ взема самостоятелно решение относно прилагането на чл. 73а, чл. 79,
ал. 2 и 3, прилагането на мярка във връзка с
нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11 и на мярка
по чл. 103, ал. 2, т. 5 спрямо банката, като
отчита становището на консолидиращия надзорен орган и препоръката на КЕБНО, когато
такава е поискана.
(4) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат ежегодно. При възникване на извънредна
ситуация БНБ може да отправи мотивирано
искане за преразглеждане на решението по
ал. 1 или на самостоятелното решение на
консолидиращия надзорен орган за актуализиране на решението за прилагане на мярка
по чл. 136, ал. 2 от Директива 2006/48/ЕО.
Чл. 92д. (1) Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, създава
надзорни колегии от компетентни органи за
улесняване изпълнението на функциите по
чл. 92, 92а, 92в и чл. 93 и осигурява подходящо
ниво на координация и сътрудничество със
съответните компетентни органи на трети
държави, когато е целесъобразно, при спазване
на изискванията за поверителност съгласно
ал. 5 и на правото на Европейския съюз.
(2) Надзорните колегии осигуряват подходяща организация за изпълнение на следните
цели и задачи:
1. обмен на информация;
2. постигане на съгласие по възлагане на
задачи и делегиране на правомощия на доброволна основа, когато е подходящо;
3. определяне на план за извършване на
проверки, основан на оценка на риска на
групата съгласно чл. 79, ал. 2 и 3 и чл. 103,
ал. 1, т. 11;
4. повишаване ефективността на надзора
чрез премахване на излишното дублиране на
надзорни изисквания, включително във връзка
с исканията за информация по чл. 93, ал. 2
и чл. 95, ал. 2;
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5. последователно прилагане на предвидените в Директива 2006/48/ЕО изисквания
за разумен надзор по отношение на всички
дружества в групата, без да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени
от правото на Европейския съюз;
6. прилагане на чл. 92, ал. 1, т. 3 при отчитане на дейността на други форуми, които
могат да бъдат създадени в тази област.
(3) Българската народна банка си сътрудничи с другите компетентни органи, които
участват в надзорната колегия. Предвидените
в чл. 63, 64 и 65 изисквания не възпрепятстват
обмена на поверителна информация.
(4) За създаването и дейността на надзорните колегии БНБ след консултации с другите
компетентни органи сключва с тях писмени
споразумения по чл. 94.
(5) В надзорните колегии могат да участват
компетентните органи, отговарящи за надзора върху дъщерни дружества на кредитна
институция майка от Европейския съюз или
на финансов холдинг майка от Европейския
съюз, компетентните органи на приемащата
държава, в която са установени значими клонове, а когато е подходящо – и централните
банки, както и компетентните органи на
трети държави, при спазване на изисквания
за поверителност, които според всички участващи компетентни органи са еквивалентни
на изискванията съгласно глава 1, раздел 2
от Директива 2006/48/ЕО.
(6) Българската народна банка ръководи
заседанията на надзорната колегия и определя
компетентните органи, които ще участват във
всяко заседание или дейност на колегията,
като отчита значението за тези органи на
надзорната дейност, която ще бъде планирана
или координирана, включително възможното
въздействие върху финансовата стабилност в
съответните държави членки съгласно чл. 79б,
и задълженията по чл. 87б, ал. 3 и 4.
(7) Българската народна банка предварително предоставя на всички членове на
надзорната колегия информацията относно
организацията на заседанието, основните
въпроси, които ще се обсъждат, и действията,
които ще се разглеждат. Българската народна
банка предоставя своевременно на всички
членове на надзорната колегия и цялата информация относно взетите на тези заседания
решения и предприетите мерки.
(8) Българската народна банка информира
КЕБНО за дейността на надзорните колегии,
включително при извънредни ситуации, и
му предоставя цялата информация от съществено значение за целите на надзорната
конвергенция.
(9) Създаването и дейността на надзорна
колегия не засягат правомощията на БНБ по
този закон.
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Чл. 92е. Българската народна банка участва
в надзорна колегия, организирана от съответния консолидиращ надзорен орган, когато
извършва надзор на индивидуална основа
върху банка, която е дъщерно дружество на
кредитна институция майка от Европейския
съюз или на финансов холдинг майка от
Европейския съюз. В тези случаи БНБ има
правата и задълженията на компетентен орган,
произтичащи от чл. 92д.“
§ 19. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възникване на извънредна ситуация, включително неблагоприятно развитие
на финансовите пазари, която потенциално
застрашава ликвидността им или финансовата стабилност в Република България или в
друга държава членка, където са лицензирани
дружества от групата или са установени значими клонове, БНБ, когато е консолидиращ
надзорен орган, незабавно уведомява органите по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 64, ал. 2 в
съответните държави членки и им предоставя
цялата информация, която е съществена за
упражняване на техните функции.“
§ 20. В чл. 103, ал. 2, т. 5 накрая се поставя
точка и запетая и се създава изречение второ:
„Когато банка не отговаря на изискванията
по чл. 73, ал. 1 и чл. 73а или при прегледа и
оценката по чл. 79, ал. 2 е установено, че не
осигурява стабилно управление и покритие на
рисковете, БНБ налага допълнително капиталово изискване над минимално изискуемото,
ако в резултат на самостоятелното прилагане
на други мерки не се очаква в рамките на
подходящ срок банката да подобри в достатъчна
степен правилата, процедурите, механизмите
и стратегиите си.“
§ 21. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1:
а) в т. 5:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя така:
„5. „Икономически свързани лица“ са две
или повече лица, които са носители на общ
риск, т ъй като са финансово(делово) обвързани по такъв начин, че ако едно от тях
има финансови проблеми, включително при
финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички
останали също да изпитат затруднения при
финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си. Такива са и две
или повече лица, свързани по един или по
няколко от следните начини:“;
бб) буква „б“ се отменя;
б) създава се т. 31:
„31. „Консолидиращ надзорен орган“ е
компетентни ят орган, който отговаря за
упражняването на надзор на консолидирана
основа върху кредитна институция майка от

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Европейския съюз и върху кредитна институция, контролирана от финансов холдинг
майка от Европейския съюз.“
2. В § 4 навсякъде абревиатурите „ЕЕС“ и
„ЕС“ се заменят съответно с „ЕИО“ и „ЕО“,
след думите „реорганизацията и прекратяването на кредитни институции“ съюзът „и“
се заличава и се поставя запетая, а накрая
се добавя „и на Директива 2009/111/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по
отношение на банки – филиали на централни
институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна
уредба и управление при кризи (ОВ, L 302/97
от 17 ноември 2009 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. До 31 декември 2012 г. срокът по
чл. 92в, ал. 2 е 6 месеца.
§ 23. Законът влиза в сила от 31 декември
2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9302
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и
103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от
2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията съдейства за провеждането
на държавната политика в областта на защита
на личните данни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се създават т. 10, 11 и 12:
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„10. участва в дейностите, осъществявани
от международните организации по въпросите
в областта на защита на личните данни;
11. участва в преговорите и сключването на
двустранни или многостранни споразумения
по въпроси от своята компетентност;
12. организира и координира обучението
в областта на защитата на личните данни на
администраторите на лични данни.“
§ 3. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) А дминистраторът на лични данни
предоставя информацията по ал. 1 безплатно.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9301

УКАЗ № 315
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Законa за
корпоративното подоходно облагане, приет от
ХLI Народно събрание на 17 ноември 2010 г.
Издаден в София на 24 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Законa за
корпоративното подоходно облагане (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110
от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г. и бр. 32, 35
и 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Следните доходи са от източник в
страната:
1. доходи от наем или друго предоставяне за
ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество,
намиращо се в страната;
2. доходи от разпореждане с недвижимо
имущество, включително идеална част или
ограничено вещно право върху недвижимо
имущество, намиращо се в страната.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Следните доходи, начислени от местни
юридически лица, местни еднолични търгов
ци или чуждестранни юридически лица и
еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната
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в полза на чуждестранни юридически лица,
установени в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, са от източник в страната:
1. възнаграждения за услуги или права, с
изключение на случаите, когато услугите или
правата са реално предоставени;
2. неустойки и обезщетения от всякакъв
вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.“
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 2. В чл. 16, ал. 2, т. 4 думата „заплащането“ се заменя с „начисляването“.
§ 3. В чл. 61 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 62 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съгласно“ се добавя
„този закон или“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага, когато обстоятелството, налагащо промяната в стойностите
на актива, е откриване на грешка.“
§ 5. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При откриване на грешка, свързана с
данъчен амортизируем актив, стойностите на
актива се променят по реда на чл. 62. Когато
в резултат на открита грешка се установи,
че за съответната минала година данъчно
задълженото лице е следвало да формира
данъчен амортизируем актив, то при определяне на данъчните финансови резултати
за предходните години се признава годишна
данъчна амортизация, равна на счетоводната
амортизация, която би била начислена за този
актив за съответните години, но не повече
от годишната данъчна амортизация, която
би била начислена, ако са били използвани
максимално допустимите годишни данъчни
амортизационни норми за съответните години.
Данъчният амортизируем актив по изречение
второ се завежда в данъчния амортизационен
план към 1 януари на годината на откриване
на грешката с данъчната си амортизируема
стойност и начислената данъчна амортизация
по изречение второ.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на данъчния финансов резултат и
данъчното задължение върху него за тази
миналa годинa, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли
поне 6 години.“
§ 6. Член 79 се изменя така:
„Коригиране на грешки, различни от счетоводни грешки
Чл. 79. Разпоредбите на тази глава се прилагат и за грешки, различни от счетоводни
грешки, включително за грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат за
целите на определяне на данъчния финансов
резултат.“

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

§ 7. В чл. 89, ал. 5 след думите „годишния
корпоративен данък“ се добавя „или датата
на подаване на годишната данъчна декларация в случаите, когато данък за внасяне не
се дължи“.
§ 8. В чл. 92 се създава ал. 6:
„(6) Данъчно задължените лица прилагат
към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина
данъци. Изречение първо не се прилага за
печалби/доходи от източник в чужбина, по
отношение на които в спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане е предвиден
метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“.“
§ 9. В чл. 165 се правят следните допълнения:
1. В заглавието и в ал. 1 след думите „ликвидационен дял“ се добавя „или дивидент“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „ликвидационния
дял“ се добавя „или дивидента“.
§ 10. Член 187 се отменя.
§ 11. В чл. 188, ал. 2 думите „и частта от
преотстъпения данък по чл. 187, която не е
преведена в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи, трябва да се инвестират“
се заменят с „трябва да се инвестира“.
§ 12. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „място на стопанска
дейност в страната“ се добавя „и доходите от
източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 9,
на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, когато не са реализирани чрез място
на стопанска дейност в страната“.
2. В ал. 2 и 3 думите „чл. 12, ал. 3 и 8“ се
заменят с „чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2“.
§ 13. В чл. 200, ал. 2 накрая се добавя „с
изключение на случаите по чл. 200а“.
§ 14. В глава двадесет и пета се създава
чл. 200а:
„Данъчна ставка на данъка върху доходи от
лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
Чл. 200а. (1) Данъчната ставка на данъка
върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения е 5 на сто, когато
едновременно са изпълнени следните условия:
1. притежател на дохода е чуждестранно
юридическо лице от държава – членка на
Европейския съюз, или място на стопанска
дейност в държава – членка на Европейския
съюз, на чуждестранно юридическо лице от
държава – членка на Европейския съюз;
2. местното юридическо лице – платец на
дохода, или лицето, чието място на стопанска
дейност в Република България е платец на
дохода, е свързано лице с чуждестранното
юридическо лице – притежател на дохода, или
с лицето, чието място на стопанска дейност
е притежател на дохода.
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(2) Когато доход, подлежащ на облагане с
данъчната ставка по ал. 1, е обложен с по-висока данъчна ставка, притежателят на дохода
има право да поиска възстановяване на данък.
Възстановяването се извършва по реда и в
сроковете на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но не по-късно от една година
от подаване на искането за възстановяване.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за:
1. доходи, които представляват разпределение на печалба или възстановяване на капитал;
2. доходи от вземания за дълг, които дават
право на участие в печалбите на длъжника;
3. доходи от вземания за дълг, които дават
право на кредитора да замени своето право
на лихва за право на участие в печалбите на
длъжника;
4. доходи от вземания за дълг, при които
няма клауза за връщане на главницата или
връщането е след повече от 50 години от
датата на емитирането на дълга;
5. доходи, представляващи непризнати за
данъчни цели разходи на място на стопанска
дейност в Република България, с изключение
на тези по чл. 43;
6. доходи, начислени от чуждестранно юридическо лице от държава, която не е държава – членка на Европейския съюз, чрез място
на стопанска дейност в Република България;
7. доходи от сделки, на които основният
мотив или един от основните мотиви е отклонение или избягване от данъчно облагане.
(4) За целите на този член:
1. чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, е всяко
чуждестранно юридическо лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
а) правната форма на чуж дестранното
юридическо лице е в съответствие с приложение № 5;
б) чуждестранното юридическо лице е
местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, съгласно
съответното данъчно законодателство и по
силата на спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане с трета държава не се смята за местно лице за данъчни цели в друга
държава извън Европейския съюз;
в) чуждестранното юридическо лице се
облага с някой от данъците по приложение
№ 6, без право на освобождаване от облагане,
или с идентичен или подобен данък, който
се налага като допълнение към или вместо
тези данъци;
2. едно лице е свързано лице с второ лице,
ако е изпълнено поне едно от следните условия към момента на начисляване на дохода:
а) първото лице е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25
на сто от капитала на второто лице;
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б) второто лице е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25
на сто от капитала на първото лице;
в) трето лице, което е местно юридическо
лице или чуждестранно юридическо лице от
държава – членка на Европейския съюз, е
притежавало непрекъснато за период поне
две години най-малко 25 на сто от капитала
и на първото, и на второто лице;
3. чуждестранно юридическо лице е притежател на дохода, когато получава този доход
в своя полза, а не като посредник или агент
на друго лице;
4. място на стопанска дейност е притежател
на дохода, когато едновременно са изпълнени
следните условия:
а) вземането за дълг, правото или използването на информация, по отношение на които
възникват лихви или авторски и лицензионни
възнаграждения, са ефективно свързани с това
място на стопанска дейност;
б) лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения представляват доход, по
отношение на който мястото на стопанска
дейност се облага в държавата – членка на
Европейския съюз, в която се намира, с някой
от данъците, посочени в приложение № 6, или
в Белгия – с „impôt des non-résidents/belasting der
niet-verblijfhouders“, или в Испания – с „Impuesto
sobre la Renta de no Residentes“, или с идентичен или подобен данък, който се налага като
допълнение към или вместо тези данъци.“
§ 15. В чл. 201, ал. 1 думите „чл. 12, ал. 3
и 8“ се заменят с „чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2“.
§ 16. В чл. 202, ал. 4 думите „чл. 12, ал. 3
и 8“ се заменят с „чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2“.
§ 17. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се отменят.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „някои“ се заменя с „някое“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„8 и 9“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. е предоставил на работодатели ваучери
за храна по получена индивидуална квота за
предоставяне на ваучери за храна, които са с
номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота, или е предоставил ваучери за
храна, без да е получил индивидуална квота.“
3. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Общата годишна квота за предоставяне
на ваучери за храна се утвърждава със закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година.
(8) Операторът използва получените суми
от работодателите по предоставените им ваучери за храна само за разплащане по банков
път с доставчиците, сключили договор за обслужване с оператора, или за възстановяване
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номиналната стойност на ваучерите за храна,
предявени от работодатели, в случаите на
отнемане разрешението на оператора.
(9) Операторът сключва договори за обслужване само с доставчици, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената
стойност.“
§ 18. В чл. 255 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „или управляват кораби
въз основа на договори за управление“ се
заличават;
б) в т. 5 думите „български флаг или флаг“
се заменят с „българско знаме или знаме“;
в) създава се т. 6:
„6. осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните
конвенции и правото на Европейския съюз
относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от
замърсяване от кораби и условията на живот
и труд на борда на кораба.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Данъчно задължени лица по реда на
тази глава са и лицата, извършващи морско
търговско корабоплаване, когато управляват
кораби въз основа на договори за управление и едновременно отговарят на следните
изисквания:
1. за тях са изпълнени условията по ал. 1,
т. 1, 5 и 6;
2. повече от половината от административния брегови персонал или от екипажа е
съставен от български граждани или граждани
на други държави – членки на Европейския
съюз или на Европейското икономическо
пространство;
3. поне две трети от тонажа на управляваните кораби се управлява от дружества,
които са местни лица за данъчни цели на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.“
§ 19. Член 275 се отменя.
§ 20. Член 277а се изменя така:
„Чл. 277а. (1) Лице, което е предоставило
на работодатели ваучери за храна по получена
индивидуална квота, които са с номинална
стойност, превишаваща тази индивидуална
квота, се наказва с имуществена санкция
в размер на превишението на номиналната
стойност на предоставените на работодатели
ваучери за храна по получената индивидуална
квота над тази индивидуална квота, но не
по-малко от 2000 лв.
(2) Лице, което е предоставило на работодатели ваучери за храна, без да е получило
индивидуална квота, се наказва с имуществена
санкция в размер на номиналната стойност
на предоставените на работодатели ваучери
за храна, но не по-малко от 2000 лв.“
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§ 21. Създава се чл. 277в:
„Чл. 277в. Оператор на ваучери за храна,
който не изпълни изискванията на чл. 209,
ал. 8 за плащания във връзка с предоставени
ваучери за храна, се наказва с имуществена
санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв.,
а при повторно нарушение – от 20 000 до
30 000 лв.“
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 35 думите „наредба на министъра
на финансите“ се заменят с „наредба на министъра на труда и социалната политика и
министъра на финансите“.
2. В т. 41 се създава буква „д“:
„д) дейности по управление на кораби въз
основа на договори за управление съгласно
чл. 225а, т. 1 – 7, 9 и 10 от Кодекса на търговското корабоплаване.“
3. Създават се т. 61 – 64:
„61. „Обща годишна квота за предоставяне
на ваучери за храна“ е общата номинална
стойност на ваучерите за храна за съответната
година, които операторите могат да предоставят на работодатели при условията на чл. 209.
62. „Индивидуална квота за предоставяне
на ваучери за храна“ е номиналната стойност
на ваучерите за храна, които оператор може
да предостави на работодатели по тази квота.
63. „Ма кси ма л но доп ус т и м и г од и ш н и
данъчни амортизационни норми“ за целите
на чл. 75, ал. 4 са максималните размери на
годишните данъчни амортизационни норми
съгласно чл. 55 или максималните размери на
амортизационните норми съгласно чл. 22 от
отменения Закон за корпоративното подоходно
облагане за годините преди 2007 г.
64. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са:
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); Нормандските
острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба,
остров (нидерл.); Общността на Бахамските
острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови (брит.);
Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна
република Гаяна; Доминиканската република;
Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република
Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република
Малдиви; Република Маршалски острови;
Република Мавриций; Княжество Монако;
Монсерат, остров (брит.); Република Науру;
Ниуе, остров (новозел.); Република Палау;
острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.);
Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис;
Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република
Фи д ж и; Реп ублика Па нама; Неза виси ма
държава Самоа; Република Сан Марино;
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Република Сейшели; Соломоновите острови;
Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга;
Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските
Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или
2. държави/територии, с които Република
България няма влязла в сила спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане и
в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци
върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8,
ал. 11 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, които чуждестранното
лице е реализирало или ще реализира, е с
повече от 60 на сто по-нисък от подоходния
или корпоративния данък върху тези доходи
в Република България.“
§ 23. В § 2 от допълнителните разпоредби
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и на Директива 2003/49/ЕО на Съвета
от 3 юни 2003 г. относно общата система на
данъчно облагане на плащания на лихви и
роялти между свързани дружества от различни
държави членки“.
§ 24. Създават се приложение № 5 и приложение № 6:
„Приложение № 5
към чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „а“
Списък на чуждестранните юридически лица в
държавите – членки на Европейския съюз, по
чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „а“

а) дружества по белгийското законодателство, известни като: „naamloze vennootschap/société anonyme,
commanditaire vennootschap op aandelen/société en
commandite par actions, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité
limitée“ и тези организации, учредени съгласно публичното право, които осъществяват дейността си
съгласно частното право;
б) дружества по датското законодателство, известни като: „aktieselskab“ и „anpartsselskab“;
в) дружества по немското законодателство, известни като: „Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ и
„bergrechtliche Gewerkschaft“;
г) дружества по гръцкото законодателство, известни като: „ανώνυμη εταιρíα“;
д) дружества по испанското законодателство, известни като: „sociedad anónima, sociedad comanditaria
por acciones, sociedad de responsabilidad limitada“ и
тези организации, учредени съгласно публичното
право, които осъществяват дейността си съгласно
частното право;
е) дружества по френското законодателство, известни като: „société anonyme, société en commandite
par actions, société à responsabilité limitée“ и промишлени и търговски публични дружества и предприятия;
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ж) дружества по ирландското законодателство,
известни като: „public companies limited by shares or
by guarantee, private companies limited by shares or by
guarantee“, организации, регистрирани съгласно the
Industrial and Provident Societies Act или строителни
кооперации, регистрирани съгласно the Building
Societies Acts;
з) дружества по италианското законодателство, известни като: „società per azioni, società in accomandita
per azioni, società a responsabilità limitata“ и публични
и частни правни субекти, извършващи промишлена
и търговска дейност;
и) дружества по законодателството на Люксембург, известни като: „société anonyme“, „société en
commandite par actions“ и „société à responsabilité
limitée“;
к) дружества по нидерландското законодателство,
известни като: „naamloze vennootschap“ и „besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;
л) дружества по австрийското законодателство,
известни като: „Aktiengesellschaft“ и „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung“;
м) търговски дружества или дружества, учредени
съгласно гражданското право, които имат търговска
форма, кооперативи и публични предприятия, учредени съгласно португалското право;
н) дружества по финландското право, известни като: „osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/
andelslag, säästöpankki/sparbank“ и „vakuutusyhtiö/
försäkringsbolag“;
о) дружества по шведското право, известни като:
„aktiebolag“ и „försäkringsaktiebolag“;
п) дружества, учредени съгласно правото на
Обединеното кралство;
р) дружества, създадени съгласно чешкото законодателство, известни като: „akciová společnost“,
„společnost s ručením omezeným“, „veřejná obchodní
společnost“, „komanditní společnost“, „družstvo“;
с) дружества, създадени съгласно естонското законодателство, известни като: „täisühing“, „usaldusühing“,
„osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;
т) дружества, създадени съгласно кипърското законодателство, които се наричат дружества
съгласно нормативната уредба на дружественото
право, дружества, учредени съгласно публичното
право, както и всички други организации, които се
считат за дружества съгласно законодателството за
подоходното данъчно облагане;
у) дружества, създадени съгласно латвийското
законодателство, известни като: „akciju sabiedrība“,
„sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;
ф) дружества, създадени съгласно литовското
законодателство;
х) дружества, създадени съгласно унгарското законодателство, известни като: „közkereseti társaság“,
„betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű
társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú
társaság“, „szövetkezet“;
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ц) дружества, създадени съгласно малтийското законодателство, известни като: „Kumpaniji ta‘
Responsabilita‘ Limitata“, „Socjetajiet in akkomandita
li lkapital tagħhom maqsum f‘azzjonijiet“;
ч) дружества, създадени съгласно полското законодателство, известни като: „spółka akcyjna“, „spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością“;
ш) дружества, създадени съгласно словенското
законодателство, известни като: „delniška družba“,
„komanditna delniška družba“, „komanditna družba“,
„družba z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno
odgovornostjo“;
щ) дружества, създадени съгласно словашкото
законодателство, известни като: „akciová spoločnos“,
„spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná
spoločnos“, „verejná obchodná spoločnos“, „družstvo“;
ъ) дружества, които съгласно румънското право
са познати като: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi în
comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“.
Приложение № 6
към чл. 200а, ал. 4, т. 1,
буква „в“ и т. 4, буква „б“
Списък на данъците в държавите – членки на
Европейския съюз, по чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква
„в“ и т. 4, буква „б“

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting в
Белгия,
– selskabsskat в Дания,
– Körperschaftsteuer в Германия,
– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων в Гърция,
– impuesto sobre sociedades в Испания,
– impôt sur les sociétés във Франция,
– corporation tax в Ирландия,
– imposta sul reddito delle persone giuridiche в
Италия,
– impôt sur le revenu des collectivités в Люксембург,
– vennootschapsbelasting в Нидерландия,
– Körperschaftsteuer в Австрия,
– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas
в Португалия,
– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
във Финландия,
– statlig inkomstskatt в Швеция,
– corporation tax в Обединеното кралство,
– Daň z příjmů právnických osob в Чешката република,
– Tulumaks в Естония,
– φόρος εισοδήματος в Кипър,
– Uzņēmumu ienākuma nodoklis в Латвия,
– Pelno mokestis в Литва,
– Társasági adó в Унгария,
– Taxxa fuq l-incomе в Малта,
– Podatek dochodowy od osób prawnych в Полша,
– Davek od dobička pravnih oseb в Словения,
– Daň z príjmov právnických osôb в Словакия,
– impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute
din România de nerezidenţi в Румъния.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Запазването на правото на преотстъпване на данък съгласно чл. 185, ал. 1 и
2 се прилага до 31 декември 2013 г.
§ 26. (1) Кооперациите и образуваните
от тях предприятия превеждат 50 на сто от
преотстъпения корпоративен данък за 2010 г.
по отменения чл. 187 в инвестиционните
фондове на кооперативните съюзи в срок до
31 март 2011 г.
(2) Кооперат ивни те съюзи от чи тат до
30 юни 2011 г. пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на
преотстъпения корпоративен данък за 2010 г.
по отменения чл. 187. Когато се установи,
че не са изпълнени условията за преотстъпване, постъпилият в кооперативните съюзи
преотстъпен данък се възстановява от тях
в републиканския бюджет със съответната
лихва.
(3) Лице, което не изпълни задължението
си по ал. 2, се наказва с имуществена санкция
в размер от 1000 до 3000 лв.
§ 27. Параграф 22, т. 2 се прилага и при
определяне на данъците по този закон за 2010 г.
§ 28. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от
2006 г., бр. 46, 52, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от
2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 136а:
„Притежател (бенефициент) на доход
Чл. 136а. (1) Чуждестранно лице е притежател на дохода, когато:
1. има право да се разпорежда с дохода и
да преценява използването му и понася целия
или съществена част от риска от дейността,
от която се реализира доходът, и
2. не действа като дружество за насочване
на дохода.
(2) Дружество за насочване на дохода е
дружество, което се контролира от лица, които не биха имали право на същите по вид
и размер облекчения, ако доходът се реализираше директно от тях, и не осъществява
стопанска дейност, извън притежанието и/или
администрирането на правата или активите,
от които се реализира доходът, и дружеството:
1. не разполага с активи, капитал или персонал, съответстващи на неговата стопанска
дейност, или
2. няма контрол върху използването на
правата или активите, от които е реализиран
доходът.
(3) Не е дружество за насочване на дохода чуждестранно лице, когато повече от
половината от акциите му с право на глас се
търгуват на регулиран пазар.“
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2. В чл. 175, ал. 2, т. 2 думите „до 31 декември на съответната година“ се заменят с „от
датата, на която авансовата вноска е станала
изискуема, до най-ранната дата от:
а) датата на внасяне на авансовата вноска;
б) датата на внасяне на данъка, по отношение на който се дължи авансовата вноска, или
датата на подаване на данъчната декларация
за него в случаите, когато данък за внасяне
не се дължи;
в) датата, на която изтича предвиденият в
закона срок за внасяне на данъка, по отношение на който се дължи авансовата вноска.“
§ 29. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63,
105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69
и 106 от 2008 г. и бр. 95 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 т. 5 се отменя.
2. Член 8 се отменя.
3. В чл. 26:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Предприятията, прилагащи облекчена
форма на финансова отчетност, които изготвят
и представят годишния си финансов отчет на
базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия,
могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.“;
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. В чл. 42, ал. 2 думата „предприятието“
се заменя с „друго предприятие“.
5. В § 1, т. 6, изречение трето от допълнителните разпоредби думите „изготвени
или одобрени от Съвета по международни
счетоводни стандарти (International Accounting
Standards Board (IASB)“ се заменят с „приети
от Европейската комисия съгласно Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането
на международните счетоводни стандарти“.
§ 30. Параграф 29, т. 3 се прилага и по
отношение на годишните финансови отчети
за 2010 г.
§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на § 22, т. 2, която влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9337
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УКАЗ № 316
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLI Народно събрание на 17 ноември 2010 г.
Издаден в София на 24 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г. и бр. 55 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 след думата „акциз“ се добавя „за
освободените за потребление акцизни стоки“.
2. Точка 15 се изменя така:
„15. „Частни развлекателни полети и плаване“ е използването на плавателен съд или
въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо
лице, което го ползва или под наем, или по
друг начин, за цели, различни от търговските,
и по-специално различни от транспортиране
на пътници или стоки или предоставяне на
услуги срещу заплащане или за нуждите на
държавни органи.“
3. В т. 45 след думата „склад“ се поставя
точка и думите до края на изречението се
заличават.
4. Създава се т. 46:
„46. „Нередовност“ е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни
стоки, под режим отложено плащане на акциз
или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение
на случаите на липси и безвъзвратна загуба,
вследствие на непреодолима сила и загубите
от естествени фири, вследствие на промяна
на физико-химичните свойства, в резултат
на които цялото или част от количеството
акцизни стоки не пристигат на мястото на
получаване в съответствие с правилата за
движение на акцизни стоки.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) „Пури и пурети“ са цилиндрични тела
от тютюн, изключително предназначени и
годни за пушене предвид техните свойства
и нормалните очаквания на потребителите,
и които:
1. са обвити с покриващ лист от естествен
тютюн, или
2. съдържат пълнеж от смес от тютюни
(бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където
е подходящо, и филтъра, но не и мундщука,
ако има такъв, при условие че единичното
им тегло, без филтър или мундщук, е наймалко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката
по продължение най-малко на една трета от
дължината е не по-малка от 34 мм.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
точка, а думите до края на изречението се
заличават.
§ 3. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като
две цигари, ако без филтъра или мундщука
са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см,
съответно като три цигари, ако без филтъра
или мундщука са по-дълги от 11 см, но не
по-дълги от 14 см, и така нататък.“
§ 4. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не
попадат в обхвата на чл. 10 и 11; за „отпадъци
от тютюн“ се смятат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при
обработката на тютюн или при промишленото
производство на тютюневи изделия;“.
2. В т. 3 думите „1 мм“ се заменят с „1,5 мм“.
§ 5. В чл. 20, ал. 2, т. 6 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен когато стоките се
транспортират до друг данъчен склад на същия
лицензиран складодържател при предстоящо
прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките
се извеждат, и след разрешение на директора
на Агенция „Митници“ по ред, определен с
правилника за прилагане на закона“.
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за зареждане на въздухоплавателни
средства и плавателни съдове (включително
за риболов), освен когато се използват за
частни развлекателни полети и плаване по
ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона;“.
2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1 и“ се заличават.
§ 7. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Редът и начинът за унищожаване на
акцизни стоки по ал. 1, т. 1 се определят с
правилника за прилагане на закона.“
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§ 8. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. (1) Допуска се унищожаване на
негодни за производство на тютюневи изделия
суровини (необработен тютюн), съхраняван в
данъчен склад.
(2) Унищожаването по ал. 1 се извършва
под контрола на митническите органи по ред
и начин, определени в правилника за прилагане на закона.“
§ 9. В чл. 26 ал. 3 се отменя.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Недължимо платен или подлежащ на
възстановяване акциз се възстановява или
прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от
Агенция „Митници“, въз основа на писмено
искане или по инициатива на митническите
органи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искането по ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния
склад в случаите, когато лицето е лицензиран
складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението
за регистрация. Към искането се прилагат
и документите, определени с правилника за
прилагане на закона.“
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“,
след думата „частично“ се поставя запетая и
се добавя „като възстановява или прихваща
подлежащата на възстановяване сума“.
§ 11. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 числото „685“ се заменя със „710“.
2. В т. 3 и 4 числото „600“ се заменя с „615“.
3. В т. 8 думите „от 4 до 5 на сто включително – 664 лв.“ се заменят с „от 4 до 5
процента обемни включително – 688 лв.“.
4. В т. 9 думите „от 4 до 5 на сто включително – 582 лв.“ се заменят с „от 4 до 5
процента обемни включително – 596 лв.“.
§ 12. В чл. 38 числото „100“ се заменя
със „130“ и след думата „килограм“ се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари
2012 г. – 152 лв. за килограм“.
§ 13. В чл. 44, ал. 6 изречение второ се
изменя така: „Това митническо учреждение
освобождава предоставеното от вносителя
обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени
формалностите за внасяне, че дължимият
акциз е внесен в републиканския бюджет.“
§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър“ се заменят с „удостоверение за актуално състояние“;
б) в т. 13:
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аа) буква „д“ се отменя;
бб) създават се букви „е“ и „ж“:
„е) средномесечно прогнозно количество
на освободените за потребление акцизни
стоки – по видове стоки и акцизни ставки;
ж) средномесечно прогнозно количество
стоки в движение под режим отложено плащане на акциз – по видове стоки и акцизни
ставки;“.
2. В ал. 5 след думите „средства за измерване“ се добавя „и контрол“.
§ 15. В чл. 53, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;“.
§ 16. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 накрая се добавя „с изключение
на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със
сключването на споразумение“;
б) в т. 9 след думите „средства за измерване“ се добавя „и контрол“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър“
се заменят с „удостоверение за актуално
състояние“.
§ 17. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „закон“ се добавя „с
изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение“;
б) в т. 6 след думите „средства за измерване“ се добавя „и контрол“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър“
се заменят с „удостоверение за актуално
състояние“.
§ 18. В чл. 58в, ал. 1, т. 5 накрая се добавя
„с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение“.
§ 19. В чл. 58г, ал. 2, т. 1 думите „актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър“ се заменят с „удостоверение за актуално
състояние“, а думите „Търговския регистър“ се
заменят със „Закона за търговския регистър“.
§ 20. В чл. 60, ал. 1 след думите „по чл. 59“
се поставя запетая, добавя се „с изключение на
добива на природен газ“ и се поставя запетая.
§ 21. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 10:
„(10) Три месеца преди датата на въвеждане
на нов образец на бандерол лицата по ал. 8
могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното
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количество на освободените за потребление
акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези
случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат.
Средномесечното количество се изчислява,
като сумата от количествата на освободените
за потребление от лицето акцизни стоки през
всеки месец от годината се раздели на 12.“
2. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно
ал. 11 и 12.
3. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
4. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно
ал. 14 и 15.
5. Създава се ал. 16:
„(16) В случаите на въвеж дане на нов
образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да
заявяват бандероли по новия образец най-рано
три месеца преди датата на въвеждането му.“
§ 22. В чл. 66 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „средства за измерване“ се добавя „и контрол“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В срок до три месеца преди датата на
въвеждането на новия образец на бандерол
лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки,
облепени с новия образец на бандерол, като
ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки,
облепени с действащ образец на бандерол.
(7) В срок до три месеца от датата на
въвеждането на новия образец на бандерол
лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки,
облепени с отменения образец на бандерол,
като ги разграничава както в материалната
отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.“
§ 23. В чл. 67, т. 5 накрая се добавя „по
реда на наредбата по чл. 124, ал. 4“.
§ 24. В чл. 73а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. от данъчен склад на територията на
страната до друг данъчен склад или до място
на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател, на територията на
страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1
и 3 на територията на страната;“.
§ 25. В чл. 73б, ал. 3, т. 1, буква „а“ след
думата „склад“ се добавя „или до място на
директна доставка“.
§ 26. В чл. 73в, ал. 2 след думата „склад“ се
добавя „или до място на директна доставка“.
§ 27. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. (1) В случаите на допускане на
нередовност при движение на акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз, водеща
до освобождаването им за потребление, по
смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2, 8, 11, 12 и 12а
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задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната
нередовността.
(2) В случаите, в които не може да се
определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната в държавата членка на установяване и в момента на
установяването.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите
органи уведомяват компетентните органи на
държавата членка – изпращач, за освободените за потребление акцизни стоки.
(4) В случаите, когато акцизните стоки не
пристигнат на мястото на получаване и по
време на движението не е установена никаква
нередовност, водеща до тяхното освобождаване
за потребление, се смята, че нередовността е
допусната в държавата членка на изпращане
от момента на започване на движението, освен
ако в 4-месечен срок се представи доказателство на компетентните органи на държавата
членка – изпращач, доказващо получаването
на акцизните стоки или мястото на допускане
на нередовността.
(5) В случаите по ал. 2 и 4, ако в тригодишен
срок от датата на започване на движението
на акцизните стоки на митническите органи
е предоставено доказателство, че мястото на
допускане на нередовността е в друга държава
членка, прилага се разпоредбата на ал. 1.
(6) В случаите по ал. 5 митническите органи
след уведомяване от компетентните органи
на държавата членка, където е допусната
нередовността, освобождават от задължение
за заплащане на акциз лицата по чл. 3, ал. 1,
т. 1 или възстановяват недължимо платения
акциз по реда на чл. 27.“
§ 28. В глава четвърта „а“, раздел II се
създава чл. 76д:
„Чл. 76д. (1) В случаите на допускане на
нередовност при движение на акцизни стоки,
освободени за потребление на територията
на друга държава членка, в държава членка,
различна от държавата членка, в която стоките
са били освободени за потребление, стоките
подлежат на облагане с акциз в държавата
членка, в която е допусната нередовността.
(2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността,
се смята, че тя е допусната и стоките подлежат
на облагане с акциз в държавата членка на
установяване и в момента на установяването.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите
органи уведомяват компетентните органи на
държавата членка получател за освободените
за потребление акцизни стоки.
(4) В случаите, когато е установена/допусната нередовност при движение на акцизните стоки на територията на друга държава

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

членка, лицето по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или
всяко лице, взело участие в нередовността, е
задължено за дължимия акциз.
(5) В случаите, когато акцизните стоки не
пристигнат на мястото на получаване и по
време на движението не е установена никаква
нередовност, водеща до тяхното освобождаване
за потребление, се смята, че освобождаването за потребление е настъпило в държавата
членка на получаване.
(6) В случаите по ал. 2 и 5, ако в тригодишен срок от датата на освобождаване за
потребление на акцизните стоки, на митническите органи е предоставено доказателство,
че мястото на допускане на нередовността е
в друга държава членка, то тогава се прилага
разпоредбата на ал. 1.
(7) В случаите по ал. 6 митническите
органи, след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е
допусната нередовността, освобождават от
задължение за заплащане на акциз лицето
по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или възстановяват
недължимо платения акциз по реда на чл. 27.“
§ 29. В чл. 77, ал. 1 след думите „плащане
на акциз“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 30. В чл. 87 се създава ал. 8:
„(8) Акцизната декларация може да се
подава и по електронен път по ред и начин,
определени в правилника за прилагане на
закона.“
§ 31. В чл. 88 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 87, ал. 8 лицензираният складодържател може да подаде информацията от регистъра по ал. 2 за съответния
данъчен период и по електронен път.“
§ 32. Създава се глава шеста „а“ с членове
90а – 90ж:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 90а. (1) Продажбата, съхранението и
предлагането на тютюневи изделия може да
се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от
началника на митницата по местонахождение
на търговския склад или обект.
(2) Право да извършва търговия с тютюневи
изделия има лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон;
2. е регистрирано по чл. 96, ал. 1 или по
чл. 100, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
4. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
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б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
6. не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното
производство е приключило със сключването
на споразумение;
7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;
8. не е извършвало търговия с тютюневи
изделия без разрешение през последните 24
месеца;
9. не е с отнето разрешение за търговия с
тютюневи изделия през последните 36 месеца.
Чл. 90б. (1) Продажбата, съхранението и
предлагането на тютюневи изделия може да
се извършват в търговски складове и обекти – специализирани магазини за търговия с
тютюневи изделия, магазини за продажба на
хранителни и нехранителни стоки, магазини
за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни
заведения и барове.
(2) Търговските складове и обекти по ал. 1
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език
„Цигари“ или „Тютюневи изделия“;
2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия
самостоятелно или с допустими за съвместно
съхранение и продажба стоки;
3. да не са разположени на територията на
детски ясли и градини, училища, общежития
за ученици, лечебни и здравни заведения и
на техните прилежащи площи;
4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и
тютюневи изделия.
Чл. 90в. (1) За издаване на разрешение за
търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление до началника на митницата
по местонахождение на търговския склад
или обект или в най-близкото митническо
учреждение.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) С едно заявление може да се поиска
издаването на разрешения за повече от един
търговски склад или обект на територията
на една митница.
Чл. 90г. (1) След извършване на проверка
на място при заявителя и когато условията
за издаване на разрешение за продажба на
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тютюневи изделия са изпълнени и подадените
документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на
търговския склад или обект се произнася по
заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му.
(2) Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената
информация е недостатъчна, началникът на
митницата по местонахождение на търговския
склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя
и му определя срок 14 дни за отстраняване
на нередовностите или за предоставяне на
допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или
да представи необходимата допълнителна
информация, като при неизпълнение на това
задължение началникът на митницата отказва
издаването на разрешение.
(4) В едномесечен срок от отстраняването
на нередовностите или предоставянето на
исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението
и приложените към него документи и се
произнася по него.
Чл. 90д. (1) В сроковете по чл. 90г началникът на митницата издава разрешение за
търговия с тютюневи изделия или мотивирано
отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване
на разрешение.
(2) Отказът за издаване на разрешение за
търговия с тютюневи изделия подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) За всеки търговски склад или обект се
издава отделно разрешение.
Чл. 90е. Лицето, получило разрешение за
търговия с тютюневи изделия, е длъжно:
1. да уведомява писмено началника на
митницата за всяка промяна на данните в
заявлението за издаване на разрешение за
търговия с тютюневи изделия в 14-дневен
срок от настъпването є;
2. да осигурява безпрепятствен достъп на
митническите органи за осъществяване на
контрол.
Чл. 90ж. (1) Органът по чл. 90г, ал. 1 прек
ратява издаденото разрешение:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на
лицето;
3. по своя инициатива, когато лицето не
отговаря на изискванията на този закон;
4. когато лицето е представило неверни
данни, които са послужили за издаване на
разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;
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5. когато лицето извършва продажба на
тютюневи изделия в обект, за който не е
издадено разрешение;
6. когато обектът не отговаря на изискванията на този закон;
7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи
изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол
с изтекъл срок на валидност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7 се
прекратява издаденото разрешение за съответния обект.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 5 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето
с решение на компетентните органи.
(4) Разрешението се прекратява с решение
на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително
изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(5) При промяна на обстоятелствата, които
подлежат на вписване в издаденото разрешение, органът по ал. 1 издава решение, което
е неразделна част от издаденото разрешение.
(6) Решенията по ал. 2, 3 и 4 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кодове по КН 2710 19
21 0 и 2710 19 25 0“ се заменят с „код по КН
2710 19 25 0“.
2. В ал. 4 думите „митническата територия“
се заменят с „територията“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Маркирани енергийни продукти се
превозват на територията на страната само със:
1. транспортни средства, на които лицата
са инсталирали за собствена сметка глобална
система за позициониране (GPS), и
2. съдове за транспортиране, снабдени със
средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането им.
(7) Инсталирането и използването на техническите средства по ал. 6 се извършва при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона.“
§ 34. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забраняват се:
1. облепването, съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни
напитки с код по КН 2208 с бандероли, на
които е указано количество хектолитри чист
алкохол, измерено при температура 20 °С, пониско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура
20 °С в съответната бутилка;
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2. облепването, съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни
напитки с код по КН 2208 с бандероли, на
които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта
на съответната бутилка;
3. съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни напитки
с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв
е задължителен, облепени с неистински или
подправен бандерол или с бандерол с изтекъл
срок на валидност.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забранява се продажбата на тютюневи
изделия:
1. на цена, различна от продажната цена,
изписана върху бандерола;
2. без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен
бандерол или с бандерол с изтекъл срок на
валидност;
3. в насипно състояние на отделни късове
или бройки и в отворени опаковки, върху които няма облепен бандерол, освен в случаите
при продажба на ръчно свити пури.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Забранява се след датата на въвеждане
на новия образец на бандерол освобождаването
за потребление на акцизни стоки, облепени
с бандерол по отменения образец.“
§ 35. В чл. 100а ал. 2 се отменя.
§ 36. В чл. 104, ал. 3 думите „компетентното териториално митническо управление“
се заменят с „компетентната митница“.
§ 37. В чл. 107в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „със задържаните“ се
заменят със „с иззетите и задържаните“.
2. В ал. 3 думата „продажба“ се заменя с
„възлагане за преработка“.
§ 38. В чл. 107з, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. размер на глобата или на имуществената санкция:
а) при първо нарушение – по-нисък от минималния размер, предвиден за конкретното
административно нарушение;
б) при повторно нарушение – по-нисък от
60 на сто от максималния размер, предвиден
за конкретното административно нарушение;
в) при всяко следващо – по-нисък от максималния размер, предвиден за конкретното
административно нарушение.“
§ 39. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство“ се
заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Алинея 2 не се прилага за акцизни
стоки, необлепени с бандерол, поставени под
режим отложено плащане на акциз.“
4. В ал. 4 след думите „срок на валидност“
се добавя „или с бандерол, който не отговаря
на изискванията на чл. 64, ал. 4“, а след думата
„изготвя“ се добавя „незабавно“.
§ 40. В чл. 124 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 123, ал. 1, 2 и 6“ се
заменят с „чл. 123, ал. 1, 2, 4 и 6“.
2. В ал. 4 думите „по ал. 1, 2 и 3 и изоставените акцизни стоки по чл. 106а“ се заменят
с „по ал. 1, 2 и 3, по чл. 106а и акцизните
стоки по чл. 107в“.
3. В ал. 5 думата „Задържаните“ се заменя
с „Иззетите и задържаните“.
§ 41. В чл. 124а ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 108, 108а, 109, 114,
114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6,
чл. 123а и 126 лицето се лишава и от право да
упражнява определена дейност или дейности
в обекта или обектите, където е установено
нарушението, за срок от един месец.“
§ 42. В чл. 126 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство“
се заличават.
Допълнителни разпоредби
§ 43. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2010/12/ЕО на Съвета от 16 февруари 2010 г. за изменение на директиви
92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно
структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и
на Директива 2008/118/ЕО (ОВ, L 50/1 от
27 февруари 2010 г.).
§ 44. В останалите текстове на закона
думите „актуално удостоверение за вписване
в търговския регистър“ се заменят с „удостоверение за актуално състояние“.
§ 45. В останалите текстове на закона след
думите „средства за измерване“ се добавя
„контрол“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. Държавната помощ, предвидена в
чл. 24а, ал. 1, т. 3, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта є с
Общия пазар.
§ 47. (1) Неприключилите производства
при Националната агенция за приходите за
отнети или изоставени в полза на държавата
акцизни стоки за нарушения на този закон
се довършват от Агенция „Митници“ по реда
на наредбата по чл. 124, ал. 4.
(2) Наредбата по чл. 124, ал. 4 се прилага
от Агенция „Митници“ и за отнети в полза
на държавата за немаловажни слу чаи на
продажба или държане на акцизни стоки без
бандерол, когато такъв се изисква по закон.
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§ 48. (1) Наредбата по чл. 124, ал. 4 се прилага и за акцизни стоки, иззети или отнети от
данъчните органи, както и по отношение на
акцизни стоки, иззети от данъчните органи,
собственикът на които не е известен и не ги
е потърсил в 9-месечен срок от изземването.
(2) Когато датата на изземването на акцизните стоки не е известна, за такава се смята
датата на заприходяването им от данъчната
администрация.
(3) В случаите по ал. 1 действията по наредбата се извършват от изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите или
от оправомощени от него длъжностни лица.
§ 49. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от
2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от
2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
44 и 95 от 2009 г. и бр. 54, 55 и 73 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 41 се отменя.
2. В чл. 74, т. 1 изречение второ се изменя така: „Митническите органи имат право
да изискват от декларатора и от всяко лице,
свързано пряко или непряко със съответните
операции, извършвани в рамките на търговията със стоки, представянето и на други
документи за проверка на истинността на
данните в декларацията, включително документи и данни по отношение на транспортни
разходи, застраховки, и другите разходи, които
се включват при определянето на стойността
на стоките.“
3. В чл. 220:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Актовете на директора на Агенция
„Митници“ подлежат на обжалване пред съда
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
4. В чл. 238:
а) в ал. 2 думите „както и лице, което е
длъжно по този закон да предостави на тези
органи стоки, документи и сведения, но откаже това“ се заличават;
б) създава се ал. 3:
„(3) Лице, което е длъжно по този закон
да предостави на митническите органи стоки,
документи и сведения, но не ги представи, се
наказва с глоба – за физическите лица, или
с имуществената санкция – за юридическите
лица и едноличните търговци, до 5000 лв.“
§ 50. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9338
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УКАЗ № 317
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност, приет от
ХLI Народно събрание на 17 ноември 2010 г.
Издаден в София на 24 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63
от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59,
108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г. и бр. 12,
23, 74 и 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 5, т. 1, буква „м“ накрая
се поставя запетая и се добавя „както и предоставянето на концесия за строителство, за
услуга или за добив;“.
§ 2. В чл. 7, ал. 5 т. 5 се изменя така:
„5. доставката на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на
Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана
с такава система, доставката на електрическа
енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни
мрежи;“.
§ 3. В чл. 13, ал. 4 т. 5 се изменя така:
„5. придобиването на газ чрез система
за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа,
свързана с такава система, придобиването на
електрическа енергия или на топлинна или
хладилна енергия чрез топлофикационни или
охладителни мрежи;“.
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ,
разположена на територията на Европейския
съюз, или мрежа, свързана с такава система,
при доставка на електрическа енергия или на
топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи е:
1. мястото, където се намира седалището
или постоянният обект на получателя, за
когото се доставят стоките, а когато няма
такова седалище или обект – постоянният
адрес или обичайното пребиваване на полу чател я – т ърговец на природен газ, на
електрическа енергия или на топлинна или
хладилна енергия;
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2. мястото, където стоката ефективно се
потребява – когато получател е лице, различно от лицето по т. 1;
3. мястото, където се намира седалището
или постоянният обект, за който се доставят
стоките на получателя по т. 2, а когато няма
такова седалище или обект – постоянният
адрес или обичайното пребиваване на получателя по т. 2 – когато цялото количество
газ, електрическа енергия или топлинна,
или хладилна енергия или част от него не са
ефективно потребявани от получателя, а са
предмет на последваща доставка.“
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. мястото, където фактически се провежда събитието – при доставка на услуга
по осигуряване на достъп (срещу билети или
заплащане, осигуряващи входа, включително
когато такъв вход е включен в абонамент) до
културни, художествени, артистични, спортни,
научни, образователни, развлекателни или
подобни събития (включително панаири и
изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно
задължено лице;
4. мястото, където фактически се извършва
услугата, предоставена на данъчно незадължено лице, при:
а) усл у ги и съпътстващите ги усл у ги,
свързани с културни, артистични, спортни,
научни, образователни, развлекателни или
подобни мероприятия (включително панаири
и изложби), включително дейността по организирането им;
б) услуги, свързани с транспортна обработка на стоки;
в) услуги по оценка, експертиза или работа
по движима вещ;“.
2. В ал. 5, т. 2 буква „л“ се изменя така:
„л) услуги по осигуряване на достъп до
система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или до мрежа,
свързана с такава система, до електроенергийната система или до топлофикационните или
охладителните мрежи, или услуги по пренос
или по разпределение чрез тези системи или
мрежи и доставката на други услуги, пряко
свързани с тях;“.
§ 6. В чл. 26, ал. 7 думите „цена на получаваната стока“ се заменят с „цена на предоставяната стока“.
§ 7. В чл. 31 се създава т. 11:
„11. доставката на услуги за управление на
въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни
средства, използвани от авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове.“
§ 8. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „здравни заведения“
се добавя „и детски ясли“.
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2. В т. 5 накрая се добавя „от зъболекари
или зъботехници“.
§ 9. В чл. 41, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В текста преди буква „а“ след думата
„квалификацията“ се добавя „обучението за
придобиване на ключови компетентности“.
2. В буква „а“ след думите „Закона за
професионалното образование и обучение“
се поставя запетая и се добавя „доставчици
на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта“.
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. стоки, внасяни от:
а) дипломатически представителства, консулства или членовете на персонала им, които
отговарят на условията за освобождаване от
митни сборове при внос;
б) Европейския съюз, Европейската об
щ нос т за ат ом на енерг и я, Европейската
централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския
съюз, към които се прилага Протоколът за
привилегиите и имунитетите на Европейския
съюз, при ограниченията и условията на този
протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и
при условие, че това не води до нарушаване
на конкуренцията;
в) международни организации, различни от посочените в буква „б“, признати за
такива от публичните органи на държавата
членка – домакин, или извършен от членове
на такива организации, при ограниченията
и условията, установени в международните
конвенции за създаване на организациите
или в споразуменията за техните седалища;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. стоки, когато вносът е последван от
вътреобщностна доставка и когато вносителят
представи следните данни:
а) идентификационния си номер по чл. 94,
ал. 2;
б) идентификационния номер по ДДС на
клиента, за когото се доставят стоките, издаден
в друга държава членка, или собствения си
идентификационен номер по ДДС, издаден в
държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките;
в) доказателство, че внесените стоки са
предназначени да бъдат превозени или изпратени до друга държава членка по ред, определен с правилника за прилагане на закона;“
г) точка 10 се изменя така:
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„10. газ чрез система за природен газ или
чрез мрежа, свързана с такава система, или
захранен от плавателен съд, транспортиращ
газ, в система за природен газ или мрежа от
газопроводи преди такава система, на електроенергия или на топлинна или хладилна
енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;“
д) точка 11 се изменя така:
„11. официа лни п убликации, изда дени
под контрола на органите на държавата или
територията на износа, на меж дународни
организации, публични структури и публичноправни образувания, установени в държавата или територията на износа, и печатни
материали, разпространявани в условията
на избори за Европейския парламент или в
условията на национални избори в държавата, в която печатните материали се издават
от чуждестранни политически организации,
официално признати като такива в държавите
членки, доколкото тези публикации и печатни
материали са обложени с данък в държавата
или територията на износа и не се ползват от
освобождаване от данък при износ;“
е) точка 12 се изменя така:
„12. чистокръвни коне на възраст не повече
от 6 месеца, които са родени в трета държава или територия от животно, оплодено в
Европейския съюз и впоследствие временно
изнесено за раждането;“
ж) точка 15 се отменя;
з) точка 17 се изменя така:
„17. стоки, които се връщат от лицето износител при запазване на състоянието, в което
са били изнесени, освен нормалното износване
при тяхната употреба, когато същите стоки
са освободени от вносни сборове.“
2. Създават се ал. 14 и 15:
„(14) Освободен от данък е вносът на стоки в рамките на разрешения безмитен внос,
когато се:
1. внасят стоки на обща стойност не повече
от 30 лв.;
2. получават малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна
от физическо лице на друго физическо лице
в страната, без последното да е заплащало
за тях, на обща стойност до левовата равно
стойност на 45 евро;
3. внася лично имущество, получено като
наследство;
4. внася употребявано лично имущество от
физически лица, които преместват обичайното
си място на пребиваване в Европейския съюз;
5. внася имущество във връзка с встъпване
в брак;
6. внася употребявано домакинско имущест
во след приключване на временно пребиваване
извън Европейския съюз;
7. внасят ордени, медали и почетни награди;
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8. внасят образци на стоки с незначителна
стойност;
9. внасят подаръци, получени в рамките
на международните отношения;
10. внасят стоки, предназначени за лична
употреба от държавни глави;
11. внасят стоки, предназначени за пострадали от бедствия;
12. внасят материали за погребални цели;
13. внасят материали за защита на стоки
по време на превоз и слама за постилане, фуражи и храни за животни по време на превоз;
14. внася документация;
15. внасят учебни принадлежности, учебни
пособия и друго домакинско оборудване за
ученици или студенти;
16. внасят продукти, добити от селскостопански производител от имоти, разположени в
трети страни, намиращи се в непосредствена
близост до основното място на стопанска
дейност на производителя;
17. внасят семена, торове и продукти за
обработка на почвата и посевите за имот,
разположен в непосредствена близост с трета
страна, обработван от селскостопански производител, чието основно място на стопанска
дейност се намира в съответната трета страна
в непосредствена близост до имота;
18. внасят видео- и аудиоматериали от образователен, научен или културен характер,
които се предоставят от Организацията на
обединените нации или от някоя от нейните
специализирани агенции, независимо от тяхното предназначение;
19. внасят предмети от колекции и произведения на изкуството от образователен,
нау чен или к улт у рен характер, които не
са предназначени за продажба и се внасят
от музеи, галерии или други институции;
освобож даването се прилага само когато
стоките са внасят безвъзмездно или ако се
внасят възмездно, не се доставят от данъчно
задължено лице;
20. внасят лабораторни животни и биологични или химически вещества, предназначени
за изследвания;
21. внасят терапевтични вещества с човешки произход и реактиви за определяне
на кръвната група и тъканно протезиране;
22. внасят референтни вещества за качествения контрол на медицински продукти;
23. внасят фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви;
24. внасят стоки от държавни организации,
благотворителни или филантропски организации, получени безвъзмездно от тях;
25. внасят стоки от институции или организации, получени безвъзмездно от тях, за
подпомагане на слепи лица и други лица с
увреждания;
26. внасят печатни рекламни материали и
предмети с рекламен характер;
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27. внасят стоки за използване или консумиране по време на търговски изложения
или други подобни прояви;
28. внасят стоки с цел изпитване, анализиране или проучване;
29. внасят пратки, предназначени за организации за защита на авторското право или
за защита на правата на индустриалната и
търговската собственост;
30. внасят издания с туристическа информация;
31. внасят гориво и смазочни материали,
намиращи се в стандартните резервоари на
сухопътните моторни превозни средства и в
специални контейнери;
32. внасят от упълномощени за тази цел от
компетентните органи организации за изпол
зване при строителството, поддръжката или
украсата на гробища, гробове и паметници на
жертви на война от трета държава, погребани
в Европейския съюз.
(15) Освободен от данък е вносът от трети територии на стоки, чийто внос от трети
страни би бил освободен на основание ал. 14.“
§ 11. В чл. 65, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 58, ал. 1“ се заменят
с „чл. 58, с изключение на вноса на стоки по
чл. 58, ал. 1, т. 6“.
2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „Европейската общност за атомна
енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите
на Европейския съюз, към които се прилага
Протоколът за привилегиите и имунитетите
на Европейския съюз, при ограниченията и
условията на този протокол и споразуменията
за неговото прилагане или споразуменията за
седалищата и при условие, че това не води до
нарушаване на конкуренцията“.
§ 12. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто.“
§ 13. В чл. 71, т. 3 и 4 думите „митническа
декларация, в която“ се заменят с „митнически документ за внос, в който“.
§ 14. В чл. 82, ал. 2, т. 1 думите „доставка
на природен газ чрез тръбопроводи за пренос
или на електрическа енергия“ се заменят с
„доставка на газ чрез система за природен газ,
разположена на територията на Европейския
съюз, или чрез мрежа, свързана с такава
система, доставка на електрическа енергия
или на топлинна или хладилна енергия чрез
топлофикационни или охладителни мрежи“.
§ 15. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „други изискуеми и
неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски“ се заменят с
„изискуеми публични вземания“.
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2. В ал. 2 думите „други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за
осигурителни вноски“ се заменят с „изискуеми
публични вземания“.
3. В ал. 5 думите „изискуеми и неизплатени
данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски“ се заменят с „изискуеми
публични вземания“.
4. В ал. 6 след думите „Националната здравноосигурителна каса“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и накрая се добавя „и други публични вземания, събирани от Националната
агенция за приходите“.
5. В ал. 9 думите „три дни“ се заменят с
„пет дни“.
§ 16. В чл. 108, ал. 1, т. 4 думите „задължителна дерегистрация“ се заменят със „задължителна регистрация“.
§ 17. В чл. 113 се създава ал. 11:
„(11) Фактура или известие към фактура от
името и за сметка на доставчика – данъчно
задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително
писмено споразумение между двете страни.
Условията и редът за приемането на всяка
фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с
правилника за прилагане на закона.“
§ 18. В чл. 114, ал. 3 думите „чл. 28c(E)(3)
77/388/EEC“ се заменят с „чл. 141 2006/112/ ЕО“.
§ 19. В чл. 121, ал. 3 думите „митническите декларации“ се заменят с „митническите
документи за внос“.
§ 20. В чл. 125 се създава ал. 11:
„(11) Когато се подава декларация по ал. 2,
тази декларация, декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Когато справка-декларацията, VIESдекларацията и отчетните регистри са подадени по електронен път, ал. 6 не се прилага.“
§ 21. В чл. 131 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на публична продан по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
или на Гражданския процесуален кодекс или
при продажба по реда на Закона за особените
залози или на чл. 60 от Закона за кредитните
институции и когато собственикът на вещта
(длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано
по този закон лице, публичният изпълнител,
съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на
пълната цена по продажбата:
1. да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите, в която собственикът
на вещта е регистриран по този закон;
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2. да състави документ за продажбата,
определен с правилника за прилагане на
закона, в три екземпляра – за публичния
изпълнител/съдебния изпълнител/заложния
кредитор, за собственика на вещта и за получателя (купувача);
3. да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок
три дни от издаването му;
4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите, в която собственикът на вещта е
регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2 по ред, определен с правилника
за прилагане на закона.
При определяне на данъчната основа чл. 27
не се прилага.“
§ 22. В чл. 164, ал. 2, т. 1 думите „подадената митническа декларация“ се заменят
с „подадения митнически документ за внос“.
§ 23. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по този закон лице“
се добавя „и всяко регистрирано по чл. 97а,
ал. 1 и 2 и чл. 99 лице“.
2. В ал. 5, т. 1, буква „б“ думите „митническа декларация“ се заменят с „митнически
документ за внос“.
§ 24. В чл. 170, ал. 1 думите „митнически
декларации“ се заменят с „митнически документи за внос“.
§ 25. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение
на територията на страната на стойност над
400 лв., по които получатели са институциите
на Европейския съюз, Европейската общност
за атомна енергия, Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка
или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите
и имунитетите на Европейския съюз, при
ограниченията и условията на този протокол
и споразуменията за неговото прилагане или
споразуменията за седалищата и при условие,
че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка
доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните
отношения със съответните институции на
Европейския съюз.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За облагаемите доставки на стоки и
услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на
данъка, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. получатели са:
а) командвания/щабове на Организацията
на Северноатлантич еския договор;
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б) въоръжени сили на други държави, които
са страни по Северноатлантическия договор;
в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;
г) международни организации, признати от
държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации
при ограниченията и условията, установени
в международните конвенции за създаване
на организациите или в споразуменията за
техните седалища;
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
(7) Документите, с които се удостоверява
наличието на обстоятелствата по ал. 6, се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 26. В чл. 174а, ал. 1 думите „чл. 173, ал. 4“
се заменят с „чл. 173, ал. 4 и 5“.
§ 27. В чл. 176а, ал. 2 думите „чл. 99, ал. 1“
се заменят с „чл. 97а и чл. 99, ал. 1“.
§ 28. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 27 се изменя така:
„27. „Търговец на природен газ, електрическа енергия или топлинна или хладилна
енергия“ е данъчно задължено лице, чиято
икономическа дейност е свързана с покупка
на природен газ, електрическа енергия или
топлинна или хладилна енергия и последваща
продажба на тези стоки и чието собствено
потребление на тези продукти е незначително.“;
б) в т. 37 думите „и „организирано пътуване“ се заличават, а думите „§ 1, т. 1, 3, 8, 10,
12 и 14“ се заменят с „§ 1, т. 1, 3, 8, 10 и 12“;
в) в т. 39 думите „тръбопроводи за пренос“
се заменят със „система за природен газ,
разположена на територията на Европейския
съюз, или чрез всяка друга мрежа, свързана
с такава система“;
г) създава се т. 64:
„64. „Управление на въздушното движение“
и „аеронавигационно обслужване“ са услуги
по смисъла на § 3, т. 44 и 48 от допълнителните разпоредби на Закона за гражданското
въздухоплаване, предоставяни от доставчици
на аеронавигационно обслужване при:
а) прелитане на обслужваното въздушно
пространство;
б) провеждане на полети в зоните и районите на летищата.“
2. В § 1а се създават т. 3 – 5:
„3. Директива 2009/162/ЕС на Съвета от
22 декември 2009 г. за изменение на различни
разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно
общата система на данъка върху добавената
стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.).
4. Директива 2009/69/ЕО на Съвета от
25 юни 2009 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение
на избягване на данъци при внос (ОВ, L 175/12
от 4 юли 2009 г.).
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5. Директива 2009/132/ЕО на Съвета от
19 октомври 2009 г. за определяне приложното
поле на член 143, букви б) и в) от Директива
2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (ОВ, L 292/5 от
10 ноември 2009 г.).“
Допълнителна разпоредба
§ 29. В останалите текстове от закона думата „Общността“ се заменя с „Европейския
съюз“, а думите „в рамките на Общността
или извън нея“ се заменят с „в рамките на
Европейския съюз или извън него“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. (1) За доставките на концесия за строителство, за услуга или за добив по договори,
сключени преди 1 януари 2011 г., се прилага
данъчният режим към възникване на данъчното събитие, определено по реда на чл. 25,
ал. 4. В тези случаи се смята, че данъкът не
е включен в концесионното възнаграждение.
(2) Когато е получено авансово плащане
по ал. 1 до 31 декември 2010 г. включително
и данъчното събитие възниква след тази дата,
доставчикът документира доставката чрез
издаване на фактура, в която посочва цялата
данъчна основа на доставката.
(3) Концедентите по договор за концесия
за строителство, за услуга или за добив имат
право на данъчен кредит за получените доставки на стоки и/или услуги през периода
1 януари 2007 г. – 31 декември 2010 г., които
са използвани или ще бъдат използвани за
доставки по чл. 3, ал. 5, т. 1, буква „м“ от
този закон.
(4) Правото по ал. 3 се упражнява до:
1. 31 декември 2011 г. – за полу чените
доставки на стоки и услуги за периода от
1 януари 2007 г. до 30 юни 2008 г.,
2. 31 декември 2012 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 юли
2008 г. до 31 декември 2009 г., и
3. 30 юни 2013 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 януари
2010 г. до 31 декември 2010 г.
В тези случаи не се прилагат разпоредбите
на чл. 126.
(5) Когато лицата по ал. 3 са упражнили
право на приспадане на данъчен кредит преди
влизането в сила на този закон, се смята, че
това право е упражнено правомерно.
(6) Алинея 5 се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този закон
административни и съдебни производства.
(7) Концедентите – регистрирани по закона лица, спрямо които е налице влязъл
в сила индивидуален административен акт,
въз основа на който не е признато право на
приспадане на данъчен кредит за получени
доставки на стоки и/или услуги, за които са
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налице условията по ал. 3, могат да упражнят
правото си на приспадане на непризнатия
данъчен кредит в сроковете по ал. 4.
§ 31. За активите и имуществото по § 29 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за водите (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.),
включително за отписаните до 31 декември
2010 г., не се правят корекции на ползвания
данъчен кредит по реда на чл. 79 във връзка
с безвъзмездната доставка при отписването
им от баланса.
§ 32. (1) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2010 г. включително за
доставка на стока или услуга, за която с този
закон е променено данъчното третиране по
отношение на размера на ставката, мястото
на изпълнение на доставката, приравняване
на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2
и за която данъчното събитие възниква след
тази дата, доставчикът документира доставката
чрез издаване на фактура, в която посочва
цялата данъчна основа на доставката. За
доставката се прилага данъчният режим към
датата на възникване на данъчното събитие
на доставката по закона.
(2) Когато е направено авансово плащане до
31 декември 2010 г. включително за доставка
на стока или услуга, данъчното събитие за
която възниква след тази дата и данъкът за
доставката е изискуем от получателя по реда
на закона, регистрираното лице получател е
длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за
направеното авансово плащане.
§ 33. При доставки по чл. 130, за които
данъчното събитие на по-ранната доставка е
възникнало до 31 декември 2010 г. включително, а данъчното събитие на втората доставка
възниква след тази дата, за втората доставка
се прилага данъчният режим към датата на
възникване на данъчното є събитие.
§ 34. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г. и бр. 63 и 73 от 2010 г.) в
чл. 120, ал. 7 след думите „случаите по“ се
добавя „ал. 2 и“.
§ 35. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
с изключение на § 12, който влиза в сила от
1 април 2011 г., и § 7, § 28, т. 1, буква „г“ и
§ 34, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9339
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УКАЗ № 318
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, приет от ХLI Народно събрание на
17 ноември 2010 г.
Издаден в София на 24 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64
и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.,
бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г. и бр. 16
и 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) От източник в Република България
са и следните доходи, начислени от местни
юридически лица, местни еднолични търгов
ци или чуждестранни юридически лица и
еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната
в полза на чуждестранни физически лица,
установени в юрисдикции с преференциален
данъчен режим:
1. възнаграждения за услуги или права, с
изключение на случаите, когато услугите или
правата са реално предоставени;
2. неустойки и обезщетения от всякакъв
вид, с изключение на обещетенията, начислени
по застрахователни договори.“
2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 2. В чл. 11, ал. 4 думите „съдебното решение за“ се заменят с „вписване на“.
§ 3. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„се облагат“ се добавя „доходите по чл. 8,
ал. 11 и“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 1 – 9“
се добавя „и по чл. 8, ал. 11“.
§ 4. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Когато платецът на дохода от наем или
друго възмездно предоставяне за ползване
на права или имущество е предприятие или
самоосигуряващо се лице, размерът на данъка
се определя и данъкът се удържа от платеца
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на дохода при изплащането му. В тези случаи
размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се
умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(5) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо
дохода, удостоверява степента на намалена
работоспособност с валидно към датата/
датите на изплащане на дохода експертно
решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от
което се представя еднократно пред платеца
на дохода, когато той е задължен да удържа
и да внася данъка.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 – 68.“
§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Удостоверяване на изплатен облагаем доход и на
удържан данък“.
2. В ал. 4 думите „от стопанска дейност“
се заменят с „по чл. 29 или 31“, а думите „на
чл. 43“ се заменят с „на чл. 43 и 44“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други
източници по чл. 35, издава за изплатените
доходи служебна бележка по образец, която
предоставя на лицето, придобило дохода.“
§ 6. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 10:
„(10) Данъкът по чл. 46 за доходите по
чл. 8, ал. 11 се удържа и внася от платеца
на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от
местното юридическо лице, от едноличния
търговец, от мястото на стопанска дейност
или определената база в страната.“
2. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „по чл. 42, 43 и чл. 49, ал. 2 и 5“ се
заменят с „по чл. 42, 43, 44 и чл. 49, ал. 2 и 5“.
3. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „по чл. 42, ал. 5“ се заменят с „по
чл. 42, ал. 6“.
§ 7. В чл. 73, ал. 1 се създава изречение
второ: „При преобразуване или прехвърляне
на предприятие справката се изготвя от правоприемника.“
§ 8. Създава се чл. 80б:
„Чл. 80б. (1) Физическо лице, което, като е
задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2
за придобитите от него доходи, се наказва с
глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) За нарушенията по ал. 1 глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.“
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§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 52 се създава изречение второ:
„При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите
правоотношения по т. 26, буква „и“.“
2. Създава се т. 55:
„55. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са тези по смисъла на Закона за
корпоративното подоходно облагане.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9340

РЕШЕНИЕ

по доклада за работата на Временната комисия
за изработване на проект на Изборен кодекс
със задача изработване на проект на Изборен
кодекс на Република България
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема за сведение доклада за работата на
Временната комисия за изработване на проект
на Изборен кодекс със задача изработване
на проект на Изборен кодекс на Република
България.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 ноември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 312
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам комодор Валентин Любомиров Гагашев на длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване.
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2. Удостоявам комодор Валентин Любомиров Гагашев с висше военно звание „контраадмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване
на Консултативен и координационен съвет по
опазване на околната среда в морските води
на Черно море и управление на изпълнението
на Морска стратегия и програма от мерки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за опазване на
околната среда в морските води.
Чл. 2. (1) Създава Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда
в морските води на Черно море, наричан понататък „съвета“, като орган на Министерския
съвет за управление, координация и контрол на
изпълнението на Морска стратегия и програма
от мерки за постигане на добро екологично
състояние на морската околна среда.
(2) Съветът:
1. разглежда и съгласува проекта на Морска
стратегия с програма от мерки и ги представя
чрез министъра на околната среда и водите
за приемане от Министерския съвет;
2. разглежда и приема двугодишните доклади за изпълнението на програмата от мерки
и ги представя чрез министъра на околната
среда и водите за одобряване от Министерския съвет;
3. координира дейността на администрации
те, заинтересуваните лица и други структури
на управление, свързана с изпълнението на
Морската стратегия и програмата от мерки;
4. консултира, съгласува и подпомага сът
рудничеството между юридическите и физическите лица, ангажирани с разработването,
обсъждането и изпълнението на Морската
стратегия и програмата от мерки;
5. наблюдава и анализира хода на изпълнението на Морската стратегия и програмите
от мерки.
Чл. 3. Съветът по чл. 2 се състои от:
1. председател – министърът на околната
среда и водите;
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2. членове – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на
външните работи, заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството,
заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на
здравеопазването, изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по околна среда,
директорът на Института по океанология към
Българската академия на науките, директорът
на Басейновата дирекция за Черноморския
район, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
или оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл. 4. За участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители
на бизнеса, неправителствени организации,
академични и други институции, ангажирани с изпълнението на Морската стратегия и
програмата от мерки.
Чл. 5. Председателят на съвета по чл. 2 по
своя инициатива или по предложение поне
на двама от членовете свиква заседания за
обсъждане на въпроси от компетенциите на
съвета.
Чл. 6. Съветът приема свои процедурни
правила за работа, в които определя:
1. правилата за провеждане на заседания;
2. начина за вземане на решения;
3. други въпроси, свързани с дейността
на съвета.
Чл. 7. Съветът осъществява своята дейност
без допълнителен щатен персонал и финансова издръжка.
Чл. 8. Дирекция „Управление на водите“
на Министерството на околната среда и водите изпълнява функциите на секретариат на
съвета и съхранява архивните материали от
неговата работа.
Чл. 9. Информация за състава, функциите и
дейността на съвета се публикува на интернет
адрес: http://www.saveti.government.bg.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите
и чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 2. Поименният състав на съвета по чл. 2
се определя по предложение на съответните
министри и ръководители на ведомства в
едномесечен срок от влизане в сила на пос
тановлението.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за опазване на околната среда в морските води
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и
начинът за постигане и поддържане на добро
състояние на околната среда в морските води
(морската околна среда).
(2) Целта на наредбата е постигане на
съгласуваност между различните политики,
споразумения и законодателни мерки, чието
въздействие е насочено върху морската околна
среда и в които се включва опазването на
отделните компоненти на околната среда.
(3) За постигане на целите по ал. 2 се
разработва и изпълнява морска стратегия за:
1. защита и съхраняване на морската околна
среда, предотвратяване на нейното влошаване
или, когато е практически възможно, възстановяване на морските екосистеми в територии,
които са били неблагоприятно засегнати;
2. предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества от
антропогенен произход в околната среда с цел
поетапно премахване на замърсяването и гарантиране липсата на съществено въздействие
или опасност за човешкото здраве, биологичното разнообразие на морските екосистеми
и законосъобразното използване на морето.
(4) Водещ принцип при разработването и
изпълнението на морската стратегия е екосис
темният подход в управлението на човешките
дейности, който гарантира, че:
1. нивата на общото въздействие на човешките дейности са в граници, съвместими
с постигане на добро състояние на околната
среда в морските води;
2. способността за адаптация на морските
екосистеми към фактори и промени, предизвикани от човека, не е нарушена и е налична;
3. използването и управлението на морските
ресурси е устойчиво;
4. трансграничните последици за качеството
на морската околна среда на трети страни
от региона на Черно море са отчетени и
анализирани.
(5) Стратегията по ал. 3 първоначално се
разработва за срок 10 години.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за морските
води на Република България.
(2) Морските води по ал. 1 обхващат:
1. водите, морското дъно и геоложката
основа откъм страната на откритото море
спрямо изходните линии, от които се измерва
широчината на териториалното море, до найкрайната зона, в която Република България
осъществява суверенни права, юрисдикция
и контрол, съгласно Закона за морск ите
пространства, вътрешните водни пътища и
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пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ) и Конвенцията на ООН по морско
право (ДВ, бр. 38 от 1996 г.);
2. крайбрежните води с тяхното морско
дъно и геоложка основа, доколкото определени аспекти от екологичното състояние
на морската околна среда не се уреждат от
Закона за водите (ЗВ).
(3) Наредбата не се прилага за дейности,
чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Такива дейности се извършват
по начин, който е съвместим, и доколкото
съответната дейност е практически осъществима, с целите на тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Раздел І
Компетентни органи
Чл. 3. (1) Компетентни органи по прилагането на наредбата са Министерският съвет,
министърът на околната среда и водите, министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министърът на
земеделието и храните, министърът на вън
шните работи, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът
на икономиката, енергетиката и туризма,
министърът на здравеопазването, председателят на Българската академия на науките,
директорът на Басейновата дирекция за Черноморския район или оправомощени от тях
длъжностни лица.
(2) Министерският съвет:
1. приема Морската стратегия с програма от
мерки и техните актуализации по предложение
на министъра на околната среда и водите;
2. одобрява двугодишни доклади за изпълнение на програмата от мерки по предложение
на министъра на околната среда и водите;
3. създава консултативен съвет за координация между органите по ал. 1 и други юридически и физически лица, които участват в
разработването, обсъждането и изпълнението
на Морската стратегия и програмата от мерки.
(3) Министърът на околната среда и водите:
1. осъществява държавната политика за
постигане и поддържане на добро състояние
на околната среда в морските води;
2. ръководи сътрудничеството и координацията с другите държави в рамките на
водосборния басейн на Черно море и морския
подрегион Егейско море и Леванта;
3. утвърждава задание за изготвяне на
морска стратегия, включително за нейното
актуализиране;
4. утвърждава и ръководи изпълнението на
плана за действие по чл. 4, ал. 1 за разработ
ване на морска стратегия, включително на
неотложния план за действие, при наличие
на обстоятелствата по чл. 4, ал. 2;
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5. внася за приемане в Министерския съвет
морската стратегия и програмата от мерки,
включително техните актуализации и предложения за коригиращи действия;
6. ръководи и координира изпълнението
на програмата от мерки по чл. 12 и внася в
Министерския съвет периодични отчети за
хода на нейното изпълнение;
7. утвърждава методически ръководства и
указания за определяне на добро състояние
по чл. 9, определяне на екологичните цели и
техните индикатори по чл. 10, както и други документи от научноприложен характер,
свързани с разработването и изпълнението на
морската стратегия и програмата от мерки;
8. одобрява програмите за мониторинг по
чл. 11 и координира тяхното разработване и
изпълнение;
9. докладва пред Европейската комисия
(ЕК);
10. председателства консултативния координационен съвет по ал. 2, т. 3.
(4) Директорът на Басейновата дирекция
за Черноморския район:
1. разработва график и работна програма
за изпълнение на плана за действие по ал. 3,
т. 4, включително разработва неотложния план
за действие при наличие на обстоятелства по
чл. 4, ал. 2;
2. организира изпълнението на работната
програма и плановете по т. 1;
3. подготвя проект на задание за разработ
ване на морската стратегия;
4. планира, разработва и съгласува програмите за мониторинг по чл. 11;
5. анализира данните от мониторинга и
подготвя оценката за състоянието на околната
среда в морските води, включително изготвяне
на първоначалната оценка по чл. 8;
6. определя набора от характеристики за
добро състояние на околната среда в морските
води съгласно чл. 9;
7. определя екологичните цели и свързаните
с тях индикатори съгласно чл. 10;
8. в рамките на района за басейново управление на водите осъществява координацията
между институциите, юридическите и физическите лица в процеса на разработване на
морската стратегия и програмата от мерки
и организира общественото им обсъждане;
9. разработва програмата от мерки и провежда контрола относно нейното изпълнение;
10. в рамките на своите правомощия подготвя необходимата информация за докладването по ал. 3, т. 9.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация“:
1. осъществява контрола върху замърсяването от кораби и използването на морската
среда за навигационни и транспортни цели;
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2. подготвя и предоставя на министъра на
околната среда и водите информация по компетентност във връзка с подготовката на първоначалната оценка по чл. 8, разработването
и изпълнението на програмите за мониторинг
по чл. 11, на програмата от мерки по чл. 12
и за докладването по ал. 3, т. 9.
(6) Министърът на земеделието и храните:
1. осъществява държавната политика за
рибарство и аквакултури в морската среда;
2. подготвя и предоставя на министъра на
околната среда и водите информация по компетентност във връзка с подготовката на първоначалната оценка по чл. 8, разработването
и изпълнението на програмите за мониторинг
по чл. 11, на програмата от мерки по чл. 12
и за докладването по ал. 3, т. 9.
(7) Министърът на външните работи подпомага министъра на околната среда и водите
при осъществяването на сътрудничество и
координация във връзка с разработването
и изпълнението на морските стратегии на
международно ниво, включително изпращане на информация до ЕК по прилагането на
наредбата.
(8) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството:
1. отговаря за устройственото планиране
на Черноморското крайбрежие и частта от
акваторията на Черно море в приложното поле
на Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК);
2. подготвя и предоставя на министъра на
околната среда и водите информация по компетентност във връзка с подготовката на първоначалната оценка по чл. 8, разработването
и изпълнението на програмите за мониторинг
по чл. 11 и на програмата от мерки по чл. 12
и за докладването по ал. 3, т. 9.
(9) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. п ровеж да д ърж а вната пол и т и к а по
отношение на икономическите оператори,
както и за насърчаване на производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници (ВЕИ) и от алтернативни енергийни
източници в морската околна среда;
2. подготвя и предоставя на министъра на
околната среда и водите информация по компетентност във връзка с подготовката на първоначалната оценка по чл. 8, разработването
и изпълнението на програмите за мониторинг
по чл. 11, на програмата от мерки по чл. 12
и за докладването по ал. 3, т. 9.
(10) Министърът на здравеопазването:
1. ръководи и чрез регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве
провежда мониторинг на водите за къпане в
крайбрежните морски води на Черно море;
2. подготвя и предоставя на министъра на
околната среда и водите информация по компетентност във връзка с подготовката на пър-
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воначалната оценка по чл. 8, разработването
и изпълнението на програмите за мониторинг
по чл. 11 и на програмата от мерки по чл. 12
и за докладването по ал. 3, т. 9.
(11) Директорът на Института по океанология на Българската академия на науките
(ИО – БАН) извършва мониторинг на морската околна среда по утвърдени от министъра на околната среда и водите програми
за мониторинг.
Раздел ІІ
Регионално сътрудничество
Чл. 4. (1) При разработването на стратегията по чл. 1, ал. 3 държавите – членки на
Европейския съюз (ЕС), от региона на Черно
море си сътрудничат и координират общите
си действия, което гарантира съгласуваност
между отделните части на морската стратегия
на Република България и на морските стратегии на останалите държави – членки на ЕС,
както и съвместимост в подхода на тяхната
подготовка чрез изпълнение на следния план
за действие:
1. Подготвителен етап:
а) извършване на първоначална оценка
на текущото състояние на околната среда на
морските води по чл. 2, ал. 2 и на въздействието на човешката дейност върху околната
среда съгласно чл. 8;
б) определяне на критерии за добро състояние на околната среда в морските води
съгласно чл. 9;
в) определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори съгласно чл. 10;
г) разработване и изпълнение на програми
за мониторинг в съответствие с текущите
оценки и актуализиране на екологичните
цели съгласно чл. 11.
2. Етап на разработване на програма от
мерки и въвеждането є в изпълнение:
а) разработване на програма от мерки по
чл. 12 за постигане и/или поддържане на добро
състояние на околната среда в морските води;
б) въвеждане в действие на програмата по
буква „а“, нейното изпълнение, наблюдение
и оценка.
(2) При критично състояние на морската
околна среда в региона на Черно море, което
налага предприемане на спешни действия,
органът по чл. 3, ал. 4 разработва неотложен
план за действие при спазване изискванията
на ал. 1. Неотложният план за действие се
съгласува с останалите държави – членки на
ЕС, от морския регион на Черно море и се
предвижда по-ранен срок за влизане в сила
на програмата от мерки по чл. 12 от срока
по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби и/или прилагане на по-строги
защитни мерки. Мерките в неотложния план
за действие не могат да бъдат пречка за пос-
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тигането и поддържането на добро състояние на морската околна среда в друг съседен
морски регион.
(3) В случаите по ал. 2 органът по чл. 3,
ал. 3 предоставя информация на ЕК относно
променения график за изпълнение на прог
рамата от мерки и може да поиска нейното
съдействие за превръщане региона на Черно
море в пилотен морски регион.
Чл. 5. (1) Сътрудничеството и координацията по чл. 4, ал. 1 се постига чрез използване
на съществуващите регионални структури за
сътрудничество, структурите, създадени по
силата на Конвенцията за опазване на Черно
море от замърсяване (ДВ, бр. 99 от 1992 г.)
и/или Конвенцията за сътрудничество при
опазване и устойчиво използване на р. Дунав
(ДВ, бр. 30 от 1999 г.), както и чрез други
регионални, европейск и и меж ду народни
инициативи.
(2) За координиране на действията на
Република България с трети страни, които
упражняват суверенитет и юрисдикция върху
морските води в региона на Черно море, в
процеса на разработването и изпълнението
на морската стратегия се използват и всички
подходящи международни форуми, механизми
и структури на регионалните морски конвенции и международни споразумения по начин,
общоприемлив и съвместим със съществуващите дейности и програми.
(3) Координацията и регионалното сътрудничество обхваща и всички държави – членки
на ЕС, от водосборния басейн на морския регион на Черно море, в т. ч. държавите – членки
на ЕС, без излаз на море.
Чл. 6. (1) Органът по чл. 3, ал. 3 информира ЕК, когато в процеса на разработване
и изпълнение на морската стратегия е идентифицирал проблем, който:
1. оказва значимо въздействие върху състоянието на морската околна среда на Република България;
2. не може да бъде решен с мерки, предприети на национално ниво;
3. е свързан с прилагането на друга политика на Европейския съюз или с международно
споразумение.
(2) Органът по чл. 3, ал. 3 заедно с информацията по ал. 1:
1. предоставя на ЕК мотиви за своята
позиция;
2. прави предложение на ЕК за предприемане на действия за отстраняване на проб
лемите по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

ПОДГОТОВК А НА МОРСК А СТРАТЕГИЯ
Чл. 7. (1) Органите по чл. 3 разработват
морска стратегия за водите по чл. 2, ал. 2.
(2) Морската стратегия отчита:
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1. че за крайбрежните води се изпълнява
План за управление на речните басейни от
Черноморския басейнов район, разработен на
основание чл. 157 ЗВ, и програма от мерки
за постигане на добро екологично състояние
на водните тела във водосборния район от
българската част на Черно море;
2. забраните и ограниченията, съдържащи
се в заповедите за обявяване на защитени
зони и защитени територии, включително
плановете за управлението им;
3. изпълнението на мерки, произтичащи
от други действащи стратегически и планови
документи, свързани с използването и опазването на морската околна среда.
Чл. 8. (1) Разработването на морската стратегия започва с изготвяне на първоначална
оценка на състоянието на околната среда в
морските води при максимално използване
на налични данни. Първоначалната оценка
включва:
1. анализ на основните общи и специфични
характеристики и на текущото състояние на
морската околна среда, оценено по показателите от приложение № 3, таблица 1;
2. анализ на преобладаващите видове натиск
и въздействия върху състоянието на морската
околна среда, в това число въздействията от
антропогенен произход, като анализът:
а) се основава на оценка на видовете
натиск и въздействия съгласно приложение
№ 3, таблица 2 при едновременното отчитане
на комбинирания качествен и количествен
ефект от въздействието на различните видове
натиск, както и очертаващите се тенденции;
б) обхваща основните кумулативни и комбинираните (синергичните) въздействия върху
морската околна среда и отчита съответните
оценки, изготвени до момента въз основа на
действащото законодателство на ЕС;
3. икономически и социален анализ на
използването на морската околна среда и
разходите, свързани с увреждането є.
(2) Анализите и оценките по ал. 1:
1. отчитат факторите, отнасящи се до
екологичния и физикохимичния статус на
крайбрежните и преходните води по смисъла
на ЗВ и на териториалното море по смисъла
на ЗМПВМППРБ;
2. отчитат и/или използват за база други приложими оценки на състоянието на
морската околна среда, като тези, изготвени
съвместно в рамките на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и други
регионални конвенции.
(3) При изготвяне на оценките по ал. 1
органите по чл. 3 координират действията си
по сфери на компетентност с другите държави членки от морския регион на Черно море
съгласно изискванията на чл. 4 и 5, с което
се гарантира:
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1. последователност и съвместимост в
методите за оценка;
2. отчитане на трансграничните въздействия и характеристики.
Чл. 9. (1) Определянето на добро състояние на околната среда в морските води се
извършва:
1. след определяне на набора от характеристики за добро състояние на базата на
данните от първоначалната оценка по чл. 8
при използване на списъка с качествени показатели по приложение № 1;
2. на базата на данните, отнасящи се до
физи чните и х ими чни те услови я, х и дроморфологията, типовете местообитания и
биологични характеристики, както и други
специфични характеристики от таблица 1 на
приложение № 3;
3. при отчитане на видовете натиск или
въздействия, произтичащи от човешка дейност, съгласно показателите от таблица 2 на
приложение № 3.
(2) За оценка на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда
в морските води, се използват критерии и
методологични стандарти, установени с Решение на Комисията 2010/477/ЕС относно
критериите и методологичните стандарти
за добро екологично състояние на морските
води (OB, бр. L 232/14 L).
(3) Когато компетентният орган по чл. 3,
ал. 4 прецени, че използването на един или
повече от изброените качествени показатели
в приложение № 1 е неподходящо, задължително представя пред ЕК своите мотиви в
рамките на нотификацията съгласно § 6, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби.
Чл. 10. (1) Органът по чл. 3, ал. 4 определя подробен набор от екологични цели и
свързаните с тях индикатори за постигане на
добро състояние на морската околна среда въз
основа на първоначалната оценка по чл. 8,
оценените въздействия и натиск съгласно
показателите по приложение № 3, таблица
2 и предвид списъка с характеристики от
приложение № 4.
(2) При определяне на екологичните цели
и индикатори органът по чл. 3, ал. 4 взема
предвид мерките в процес на изпълнение,
ориентирани към действащи екологични цели
по отношение на морските води, установени
на национално, регионално или международно
ниво, за гарантиране на взаимната съвместимост и отчитане, доколкото е възможно, на
съответните характеристики и трансгранични
въздействия върху морската околна среда.
Чл. 11. (1) На базата на извършената първоначална оценка по чл. 8 органите по чл. 3,
ал. 4 и 9 планират, разработват и изпълняват
координирани програми за мониторинг за
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текуща оценка на състоянието на морската
околна среда. Програмите за мониторинг се
разработват:
1. въз основа на съгласуван и изчерпателен анализ на характеристиките, видовете
натиск и въздействия съгласно показателите
от приложение № 3;
2. във връзка с осигуряване на необходимата
информация по приложение № 5;
3. предвид определените екологични цели
по чл. 10.
(2) Програмите за мониторинг по ал. 1
се разработват съгласувано с програмите за
мониторинг на държавите членки от морския
регион на Черно море, така че да се улесни
съпоставимостта на резултатите и да се гарантира, че:
1. методите за наблюдение в рамките на
морския регион са последователни и съгласувани;
2. се отчитат съответните трансгранични
въздействия и характеристики;
3. програмите за мониторинг допълват
разпоредбите за оценка и мониторинг по
националното законодателство, законодателството на ЕС и съответните международни и
регионални споразумения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ
Раздел І
Обхват на програмата от мерки
Чл. 12. (1) Органът по чл. 3, ал. 4 разработва
Програма от мерки въз основа на първоначалната оценка по чл. 8, ал. 1 за постигане и/или
поддържане на добро състояние на околната
среда в морските води по чл. 9.
(2) Програмата от мерки:
1. осигурява постигането на екологичните
цели по чл. 10, ал. 1;
2. отчита видовете мерки по приложение
№ 6;
3. се базира на принципите за устойчиво
развитие, оценка на въздействието на мерките
върху околната среда и отражението им върху
социалното и икономическото развитие след
извършен анализ на разходите и ползите,
оценка на икономическата им ефективност
и техническа осъществимост;
4. отчита въздействието на включените в
нея мерки по отношение на водите на съседни морски региони с оглед предпазване от
неблагоприятно въздействие върху тези води;
5. интегрира съществуващи мерки, приети
в изпълнение на изискванията на Закона за
водите, Закона за опазване на околната среда,
ЗБР, Закона за подземните богатства, ЗУЧК,
ЗМПВМППРБ, Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), Закона за достъп
до обществена информация (ЗДОИ), Закона
за рибарството и аквакултурите, Закона за
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почвите, както и законодателството на ЕС
относно екологичните стандарти за качество
в областта на политиката за водите, и/или
международни споразумения;
6. включва и мерки за защита на отделните
компоненти на морската околна среда, които
допринасят за създаване на последователни и
представителни мрежи от защитени морски
територии в морския регион на Черно море;
7. съдържа план за действие, който определя начина за постигане на целите по чл. 10,
времевия график за изпълнение на мерките,
индикаторите за наблюдение и отчитане, отговорните органи и необходимите финансови
средства.
(3) В случай че управлението на дадена
човешка дейност, осъществявана на общностно
или международно ниво, може да окаже значително въздействие върху морската околна среда
в морския регион на Черно море, в частност
върху създадени защитени морски територии,
органите по чл. 3, ал. 3 и 7 самостоятелно
или съвместно с компетентните органи на
други държави членки се обръщат към компетентния орган или органи на съответната
държава или международна организация за:
1. разглеждане и евентуално предприемане
на мерки за поддържане или възстановяване
на целостта, структурата и функционирането
на засегнатите екосистеми;
2. постигане на целите по чл. 1.
Раздел ІІ
Изключения
Чл. 13. (1) Когато се установи, че определените екологични цели по чл. 10 или доброто
състояние на морската околна среда не могат да бъдат постигнати чрез предприетите
мерки, в програмата от мерки се включват
изключения и се мотивират причините за тях.
(2) Изключенията по ал. 1 се допускат в
случаите, когато не може да бъде постигнато:
1. добро състояние на морската околна
среда по чл. 9 поради някои от причините
по ал. 3, т. 1 – 4;
2. добро състояние на морската околна
среда в рамките на графика по чл. 12, ал. 2,
т. 7 поради причините по ал. 3, т. 5.
(3) Изключения могат да бъдат мотивирани
по следните причини и обстоятелства:
1. действие или бездействие, за което Репуб
лика България не носи отговорност;
2. естествени причини;
3. непреодолима сила;
4. промени или изменения във физическите
характеристики на морските води, предизвикани от действия, предприети поради причини от
важен обществен интерес, които превишават
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по значимост отрицателното въздействие върху
околната среда, в това число трансгранични
въздействия;
5. природните условия не позволяват своевременно подобряване на състоянието на
съответните морски води.
(4) При наличие на обстоятелства по ал. 3,
т. 2 – 4 програмата от мерки включва подходящи мерки за конкретния случай с цел:
1. продължаване дейностите за постигане
на екологичните цели;
2. предотвратяване на по-натат ъшното
влошаване състоянието на засегнатите морски води;
3. смекчаване на отрицателното въздействие на обстоятелствата от ал. 3, т. 2 – 4 върху
морския регион на Черно море или върху
морските води на други държави членки.
(5) Обстоятелствата по ал. 3, т. 4 не могат
да излагат на риск и трайно да препятстват
постигането на добро състояние на околната
среда в морския регион на Черно море или
в морските води на други държави – членки
на ЕС.
(6) При изпълнение на морската стратегия
може да не се изисква предприемането на
конкретни мерки, в случай че:
1. първоначалната оценката по чл. 8, ал. 1
доказва, че не съществува сериозен риск за
морската околна среда;
2. разходите за постигане на екологичните
цели по чл. 10 са непропорционално високи и
не се наблюдава по-нататъшно влошаване на
качеството на морската околна среда.
(7) Направените изключения по ал. 3 и/или
6 се описват в програмата от мерки. Мотивите
за направените изключения се представят на
ЕК и в тях се обосновават мерките, които
изключват възможен риск от непостигане на
добро състояние на морската околна среда
и неблагоприятни последици за останалите
държави членки от региона.
Г л а в а

п е т а

АКТ УА ЛИЗИРАНЕ, ДОК ЛА ДИ, ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И НОТИФИК АЦИЯ
Чл. 14. (1) Морската стратегия по чл. 1,
ал. 3 се актуализира веднъж на 6 години при
спазване изискванията на чл. 4.
(2) В процеса на актуализация се преразглеждат всички части на морската стратегия
за съответствие с настъпили законодателни
промени на национално и общностно ниво
и издадените указания и препоръки по прилагането им.
(3) В процеса на разработване или на актуализация компетентният орган по чл. 3, ал. 3
публикува изцяло или в резюме актуализираните части на стратегията и осигурява на
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обществеността и заинтересуваните институции възможност за изразяване на становища,
бележки и препоръки.
Чл. 15. Органът по чл. 3, ал. 3 представя
на ЕК междинен доклад за напредъка в изпълнението на програмата от мерки в срок
до 3 години считано от първоначалното публикуване или актуализиране на програмата
от мерки по чл. 12.
Чл. 16. (1) На всеки етап от разработването,
актуализацията и изпълнението на морската
стратегия се осигурява достъп до екологична
информация съгласно изискванията на ЗДОИ
и ЗООС.
(2) На ЕК се осигурява достъп и право
за използване на пространствени данни от
Националния портал за пространствени данни съгласно ЗДПД, получени вследствие на
първоначалната оценка по чл. 8, ал. 1 и от
програмата за мониторинг по чл. 11 във връзка
с преразглеждане състоянието на морската
околна среда в ЕС.
(3) В 6-месечен срок от получаване на
данните и информацията от първоначалната
оценка по чл. 8 и от програмата за мониторинг
по чл. 11 органът по чл. 3, ал. 3 предоставя
тези данни на Европейската агенция по околна
среда във връзка с изпълнение на нейните
задължения.
Чл. 17. Органите по чл. 3 предоставят на
ЕК при поискване всякаква допълнителна
информация, свързана с нотификациите по
§ 6, ал. 2, § 7, ал. 2 и § 8, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Антропогенен произход“ са дейности,
причини и следствия, породени от човека.
2. „Алтернативни енергийни източници“ са
водород, отпадни продукти от технологични
процеси и други.
3. „Възобновяеми енергийни източници“
са възобновяеми неизкопаеми източници,
а именно вятърна, слънчева, аеротермална,
г ео т ерма л на, х и д ро т ерма л на и океа нска
енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, биогаз от пречиствателни
инсталации за отпадъчни води.
4. „Добро състояние на околната среда“
е състоянието на околната среда в морските води (морската околна среда), водите на
която са чисти, здравословни и продуктивни
в съответствие с естествените специфични
условия, и чието използване е устойчиво със
запазен потенциал за използване от сегашните
и бъдещите поколения, отчитайки:
а) структурата, функциите и процесите в
морските екосистеми, заедно с физиографските, географските, геоложките и климатичните

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

фактори, позволяващи на екосистемите да
функционират пълноценно и да поддържат
своето равновесие спрямо причинените от
човека промени в околната среда; морските
видове и местообитания са защитени и е
предотвратено намаляването на биологично
разнообразие вследствие на човешката дейност,
а разнообразните биологични компоненти
функционират в равновесие;
б) хидроморфологичните, физичните и
химичните характеристики на екосистемите,
включително промени, произтичащи от човешки дейности във водата или на сушата,
поддържат състоянието на екосистемите във
вид, описан в буква „а“; въздействието върху
екосистемите не следва да причинява ефект
на замърсяване вследствие на въведените в
морската околна среда от човека вещества,
енергия, включително шум;
в) доброто състояние на околната среда се
определя на ниво морския регион на Черно
море въз основа на качествените показатели,
посочени в приложение № 1.
5. „Екологична цел“ е качествено или
количествено описание на желаното и постижимото състояние на отделните компоненти на морската околна среда за региона на
Черно море предвид оценката на натиска и
въздействията върху тези компоненти.
6. „Екосистемен подход“ е отчитане на
екологичните изисквания на компонентите
на дадена екосистема във взаимовръзка и
развитие.
7. „Еутрофикация“ е обогатяването на водата с азотни и фосфорни съставки, при което
се предизвиква усилен растеж на водорасли
и висша водна растителност и като резултат
се поражда нежелано нарушаване на равновесието на намиращите се във водната среда
организми, както и влошаване на качеството
на водите.
8. „Замърсяване“ е пряко или непряко
въвеждане в морската околна среда на вещества или енергия – резултат от човешка
дейност, в това число предизвикан от човека
морски подводен шум, което причинява или
може да причини вредни последствия, като
увреждане на живите ресурси и морските
екосистеми, включително загуба на биологично разнообразие, опасност за човешкото
здраве, възпрепятства извършването на морски
дейности, в това число риболов, туризъм и
отдих, както и други законосъобразни начини
за използване на морето, влошаване качеството на морските води и ограничаване на
свързаните с това възможности за отдих, или
общо казано – влошаване на възможностите
за устойчиво използване на морските ресурси
и услуги.
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9. „Защитена морска територия“ е територия, включваща защитени зони по смисъла
на ЗБР, защитени територии по смисъла на
ЗЗТ и територии, определени по силата на
международни или регионални споразумения,
по които Република България е страна.
10. „Критерии“ са ясно определени технически характеристики на свързаните с тях
качествени показатели.
11. „Морски регион“ е регионът на Черно
море.
12. „Морска стратегия“ е стратегия за
опазване на околната среда на морските води
в Черно море.
13. „Пилотен морски регион“ е морски
регион или подрегион, в който състоянието
на околната среда е определено за критично
до степен, изискваща спешни действия, и
държавите членки от този морски регион
са се споразумели за прилагане на план за
действия, включващ по-ранното въвеждане
на програми от мерки за постигане на добро
състояние на морската околна среда.
14. „Регионално сътрудничество“ е сътрудничество и координиране на дейности
и инициативи на държавите – членки ЕС, а
когато това е възможно – и на трети държави,
които са част от региона на Черно море, с цел
развитие и прилагане на морски стратегии.
15. „Рег иона лна морска конвенц и я“ е
Конвенцията за опазването на Черно море
от замърсяване.
16. „Състояние на околната среда“ е общото състояние на околната среда в морските
води (морската околна среда), като се отчитат структурата, функциите и процесите в
съставляващите я морски екосистеми заедно
с естествените физиографски, географски,
биологични, геоложки и климатични фактори, както и физическите, акустичните и
химическите условия, включително условията,
произтичащи от човешки дейности във вода
или на суша.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2008/56/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за
създаване на рамка за действие на ЕС в област
та на политиката за морска среда (Рамкова
директива за морска стратегия) (OB, бр. L
164/19 от 25.06.2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Функциите и съставът на Консултативния координационен съвет по чл. 3, ал. 2, т. 3
се определят с акт на Министерския съвет.
§ 4. Органите по чл. 3 предприемат необходимите действия за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в
морските води в срок до 2020 г.
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§ 5. Първоначалната оценка на състоянието
на околната среда в морските води по чл. 8
се завършва в срок до 15 юли 2012 г.
§ 6. (1) Определянето на добро състояние
на морската околна среда по чл. 9 се извършва
в срок до 15 юли 2012 г.
(2) Органът по чл. 3, ал. 3 нотифицира пред
Европейската комисия оценките, изготвени
съгласно чл. 8, и набора от характеристики
по чл. 9, ал. 1, т. 1 в срок до 3 месеца след
приключване на първоначалната оценка по
чл. 8.
§ 7. (1) Определяне на екологични цели
и свързаните с тях индикатори по чл. 10 се
извършва в срок до 15 юли 2012 г.
(2) Органът по чл. 3, ал. 3 нотифицира пред
Европейската комисия екологичните цели по
ал. 10 в срок до 3 месеца след определянето им.
§ 8. (1) Разработване и изпълнение на програми за мониторинг по чл. 11 се извършва
в срок до 15 юли 2014 г.
(2) Органът по чл. 3, ал. 3 нотифицира
пред Европейската комисия програмите за
мониторинг в срок до 3 месеца след одобряването им.
§ 9. (1) Програмата от мерки се разработва
при спазване изискванията на чл. 12, ал. 1 – 3
в срок до 1 януари 2015 г.
(2) Програмата от мерки по ал. 1 се въвежда
в действие в срок до 1 януари 2016 г., но не
по-късно от една година считано от датата
на разработването є.
(3) Мерките и информацията по чл. 12,
ал. 2, т. 7 и ал. 3 се публикуват на интернет
страниците на Министерството на околната
среда и водите и на Басейновата дирекция за
Черноморския район с център Варна в срок
до 2013 г.
(4) Органът по чл. 3, ал. 3 нотифицира
пред ЕК и всички останали заинтересувани
държави – членки на ЕС, програмите от мерки в срок до 3 месеца след одобряването им.
§ 10. Република България представя на ЕК
списък на определените компетентни органи
заедно с информацията по приложение № 2
в срок до 15 януари 2011 г.
§ 11. Органът по чл. 3, ал. 3 информира
ЕК за настъпили промени по чл. 3 в срок
6 месеца считано от датата на влизане в сила
на съответната промяна.
§ 12. Актуализираната стратегия по чл. 14
се нотифицира пред ЕК, пред Секретариата
на Конвенцията за опазването на Черно море
от замърсяване и пред всички останали заинтересувани държави – членки на ЕС, в срок
до 3 месеца след публикуването є.
§ 13. Наредбата се приема на основание
чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите.
§ 14. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагане на наредбата.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
Качествени показатели за определяне на
добро състояние на морската околна среда
1. Биологичното разнообразие се поддържа.
Качеството и броят на местообитанията, както и
разпространението и обилието на видовете съответстват на преобладаващите физикогеографски,
географски и климатични условия.
2. Чуждите видове, въведени чрез човешки
дейности, са на нива, които не предизвикват
неблагоприятни промени в екосистемата.
3. Популациите на всички риби, ракообразни
и черупкови – обект на промишлен улов, са в
безопасните биологични граници, като възрастовата им и размерната им структура съответстват
на възпроизводими запаси.
4. Всички елементи на морските хранителни
вериги са в състояние, доколкото са изучени,
на нормално обилие и разнообразие и на ниво,
гарантиращо поддържане на дългосрочно обилие на видовете и запазването на тяхната пълна
възпроизводителна способност.
5. Предизвиканата от човека еутрофикация е
сведена до минимум, по-специално свързаните
с нея неблагоприятни последствия, като загуба
на биологично разнообразие, деградаци я на
екосистемите, вреден цъфтеж на водораслите и
недостиг на кислород в придънните водни слоеве.
6. Целостта на морското дъно е на такова
равнище, че са гарантирани запазването на
структурата и функциите на екосистемите, поспециално бентосните екосистеми не са засегнати
по неблагоприятен начин.
7. Трайните изменения на хидрографските
условия не оказват неблагоприятно влияние
върху морските екосистеми.
8. Концентрациите на замърсителите са на
нива, които не водят до ефект на замърсяване.
9. Замърсителите в рибата и в други морски
хранителни продукти, предназначени за консумация от човека, не надхвърлят нивата, установени
от законодателството на Общността или от други
приложими стандарти.
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10. Качествено и количествено отпадъците в
морските води не нанасят вреда на крайбрежната
и морската среда.
11. Въвеждането на енергия, в това число
подводен шум, е на равнища, които не оказват
неблагоприятно влияние върху морската околна
среда.
За определяне на набора от характеристики
съгласно чл. 9, ал. 1, които да се използват за
определяне на добро състояние на околната среда
в морските води по чл. 2, ал. 1, под внимание
се взема всеки един от изброените в това приложение качествени показатели.

Приложение № 2
към § 10 от преходните
и заключителните разпоредби
Компетентни органи
1. Наименование и адрес на компетентния
орган/компетентните органи – официално наименование и адрес на компетентния орган или
на посочените органи.
2. Правен статус на компетентния орган/
компетентните органи – кратко описание на
правния статут на компетентния орган/компетентните органи.
3. Отговорности – кратко описание на правните и административните отговорности на
компетентния орган/компетентните органи и
на неговата/тяхната роля по отношение на съответните морски води.
4. Членство – когато компетентният орган/
компетентните органи действа/действат като
координираща институция на други компетентни
органи, е необходим списък на тези органи заедно
с кратко описание на институционалните връзки,
установени с цел гарантиране на координацията.
5. Рег иона л на и л и под рег иона л на коор динация – необходимо е кратко описание на
механизмите, създадени с цел да се гарантира
координацията между Република България и
останалите държави членки, чиито морски води
попадат в морския регион на Черно море.

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2
Списъци на характеристиките, показателите, видовете натиск и въздействия за анализ и оценка
на текущото състояние на околната среда в морските води
Таблица 1
Характеристики
Физични и химични спе-  Топография и батиметрия на морското дъно;
цифични характеристики и  Годишен и сезонен температурен режим и ледена покривка, скорост
показатели
на теченията, ъпвелинг, вълново въздействие, характеристики на размесване, мътност, време на задържане;
 Пространствено и времево разпределение на солеността;
 Пространствено и времево разпределение на биогенни елементи
(DIN – разтворен неорганичен азот, TN – общ азот, DIP – разтворен
неорганичен фосфор, TP – общ фосфор, TOC – общ органичен въглерод)
и кислород;
 pH, pCO2 профили или еквивалентна информация за измерване на
киселинността на морската вода.
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 Преобладаващият/преобладаващите тип/типове местоо битания на
морското дъно и водния стълб с описание на типичните физични и химични характеристики, като дълбочина, температурен режим на водата,
течения и други движения на водата, соленост, структура и състав на
субстрата на морското дъно;
 Идентификация и картиране на специалните типове местообитания,
особено на тези, признати или определени по силата на общностното
законодателство или по силата на международни конвенции като представляващи специален научен интерес или интерес от гледна точка на
биологичното разнообразие;
 Местообитания в райони, които поради своите характеристики, разположение или стратегическо значение заслужават специално отношение.
Тук може да се включат райони, които са подложени на интензивни или
специфични видове натиск, или територии, които изискват специален
защитен режим.

Биологични специфични ха-  Описание на биологичните съобщества, свързани с преобладаващите
рактеристики
типове местообитания на морското дъно и водния стълб. То следва да
съдържа информация за съобществата на фито- и зоопланктона, включително видовете и тяхната сезонна и географска изменчивост;
 Информация за покритосеменните растения, макроводораслите и безгръбначната дънна фауна, в т. ч. видов състав, биомаса и годишна/
сезонна изменчивост;
 Информация за структурата на рибните популации, в т. ч. обилие, разпределение и размерно-възрастова структура на популациите;
 Описание на популационната динамика, естествен и реален ареал на
разпространение и състояние на видовете морски бозайници и влечуги,
които се срещат в морския регион или подрегион;
 Описание на популационната динамика, естествен и реален ареал на
разпространение и състояние на видовете морски птици, които се срещат в морския регион или подрегион;
 Описание на популационната динамика, естествен и реален ареал на
разпространение и състояние на други видове, които се срещат в морския
регион или подрегион и които са обект на общностното законодателство
или на международни споразумения;
 Хронология на появата, обилието и пространственото разпределение
на чужди и екзотични видове, или – ако е приложимо – на генетични
модификации на местни видове, които се срещат в морския регион или
подрегион.
Други специфични характе-  Описание на състоянието относно наличието на приоритетни вещества
ристики
или съединения и други замърсители, които предизвикват тревога,
замърсяване на седимента, „горещи зони“, здравословни проблеми
и замърсяване на биотата (по-специално на биота, предназначена за
консумация от човека);
 Описание на всякакви други специфики или характеристики, които са
типични за морските води на Черно море.
Таблица 2
Видове натиск и въздействия
Физически загуби

 Затрупване (например от направени от човека конструкции за изхвърляне на драгажна маса);
 Запечатване (например от постоянни конструкции).

Физически щети

 Затлачване (например от зауствания, интензивен отток, драгиране/
изхвърляне на драгажна маса);
 Абразия (например от въздействие върху морското дъно на промишления риболов, използване като гребна зона, закотвяне);
 Селективно извличане (например от проучване и използване на живи
и неживи ресурси от морското дъно и в подпочвения слой).

Други физически смущения  Подводен шум (например произтичащ от морския трафик, подводни
акустични устройства);
 Морски отпадъци.
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Намеса в хидроложки про-  Съществени промени в топлинния режим (например от зауствания от
цеси
електроцентрали);
 Съществени промени в режима на соленост (например поради конструкции, препятстващи движението на водата, извличане на вода).
Замърсяване с опасни ве-  Въвеждане на синтетични вещества или съединения (например приощества
ритетни вещества съгласно наредбата по чл. 135, т. 17 ЗВ), които са от
значение за морската околна среда, като пестициди, противообрастващи и фармацевтични препарати, причинени например от загуби чрез
дифузни източници, замърсявания от кораби, атмосферно замърсяване
и биологично активни вещества, както и други приоритетни вещества
или съединения, в приложното поле на законодателството по химикали,
или на друго специално законодателство, относно опасни вещества във
водната среда.
 Въвеждане на несинтетични вещества и съединения (например тежки
метали, въглеводороди, породени например от замърсявания от кораби,
проучване и използване на нефт, газ и полезни изкопаеми, атмосферно
замърсяване и вливане на речни води);
 Въвеждане на радионуклиди.
Систематичен и/или умиш-  Въвеждане на други вещества – твърди, течни или газ – в морските
лен разлив на вещества
води, произтичащо от систематичен и/или умишлен разлив в морската
среда, както е допустимо според друго общностно законодателство и/
или международни конвенции.
Обогатяване с биогенни еле-  Внасяне на торове и други богати на азот и фосфор вещества (например
менти и органични вещества
от точкови и дифузни източници, в това число земеделие, аквакултури
и атмосферно замърсяване);
 Обогатяване с органични вещества (например битови отпадни води,
морски аквакултури, вливане на речни води).
Биологични смущения

 Въвеждане на патогенни микроорганизми;
 Интродукция на чужди видове и преселения;
 Селективен улов на видове, включително случаен при улов (например
чрез промишлен или любителски риболов).

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 1
Списък на характеристиките, които следва
да бъдат взети предвид при определяне на
екологичните цели
1. Адекватно обхващане на елементите, които характеризират морските води на Република
България по чл. 2, ал. 2.
2. Необходимост от определяне на:
а) цели, които да дефинират желаните условия, които да бъдат постигнати, въз основа на
определението за добро състояние на морската
околна среда;
б) измерими цели, като свързаните с тях
показатели позволяват мониторинг и оценка;
в) конкретното изпълнение на мерките е обвързано с оперативни цели, които подпомагат
тяхното осъществяване.
3. Уточняване състоянието на околната среда,
което следва да се постигне или да се поддържа,
формулиране на това състояние на околната
среда чрез поддаващи се на измерване свойства
на елементите, характеризиращи морските води
по чл. 2, ал. 2 в морския регион на Черно море.
4. Вътрешна съгласуваност на набора от цели
за отсъствие на противоречия между тях.
5. Определяне на ресурсите, които са необходими за постигане на целите.

6. Формулиране на цели, в това число възможни междинни цели и график за тяхното
постигане.
7. Определяне на конкретни индикатори, чрез
мониторинга на които да се измерва напредъкът
и за насочване на управленските решения към
постигане на целите.
8. Където е уместно – определяне на референтни точки (целеви и крайни референтни точки).
9. Отчитане на социалните и икономическите
съображения при поставяне на целите.
10. Проверка на целите, свързаните с тях
индикатори и крайни и целеви референтни точки, разработени във връзка с целта, поставена
в чл. 1, ал. 2 за преценка дали постигането на
поставените екологични цели ще доведат морските води по чл. 2, ал. 2 до състояние, което
отговаря на целта на наредбата.
11. Съвместимост между целите и задачите,
поети от Общността и Република България по
силата на съответните международни и регионални споразумения, като се използват онези
цели, които са валидни в най-висока степен за
морския регион на Черно море с оглед на постигане на добро състояние на околната среда
в морските води.
12. След разработване на набора от екологични цели и индикатори те следва да бъдат
разгледани в своята цялост от гледна точка на
установената в чл. 1, ал. 2 екологична цел за
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преценка дали определеният набор от екологични
цели и тяхното постигане би довело морската
околна среда до състояние, което да отговаря
на тези цели.

Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1, т. 2

Изисквания към програмите за мониторинг
1. Програмите за мониторинг предоставят информация за оценка на състоянието на околната
среда и за определяне на текущото състояние
и напредъка към добро състояние на морската
околна среда в съответствие с информацията по
приложение № 3 и съгласно методологическите
указания по чл. 9, ал. 2 относно критериите и
качествените показатели, използвани за оценка
на степента на постигане на добро екологично
състояние.
2. Програмите за мониторинг осигуряват
генериране на информация, която да позволява
определяне на подходящи индикатори за измерване и оценка на екологичните цели, предвидени
в чл. 10.
3. Програмите за мониторинг осигуряват
генериране на информация, която позволява да
се прави оценка на въздействието на мерките,
и програмата от мерки, по чл. 12.
4. Прог рам и т е за мон и т ори н г вк л юч ват
дейности, целящи да определят причината за
промяна и оттам възможните корективни мерки,
които е необходимо да бъдат предприети, за да
се възстанови доброто състояние на околната
среда, в случай че бъдат открити отклонения
извън желания обхват на състоянието.
5. Програмите за мониторинг предоставят
информация за химичните замърсители в биологични видове, използвани за консумация от
човека, в зони за промишлен риболов.
6. Програмите за мониторинг включват дейности с цел да се потвърди, че корективните
мерки водят до желаните промени и не оказват
нежелани странични ефекти.
7. Програмите за мониторинг позволяват
обобщаване на информацията на нивото на
морския регион на Черно море.
8. Програмите за мониторинг осигуряват
сравнимост на подходите и методите за оценка
в рамките на морския регион на Черно море и
между региона на Черно море и другите морски
региони и/или подрегиони.
9. Програмите за мониторинг осигу ряват
сравнимост на информацията по отношение на
разработени технически спецификации и стандартизирани методи за мониторинг на равнище
Европейска общност.
10. Програмите за мониторинг осигуряват,
доколкото е възможно, сравнимост между съществуващи програми, разработени на регионално
и международно ниво, с оглед насърчаване на
съгласуваността между тези програми и да се
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избегне дублирането на усилия и ресурси, като
се използват онези насоки за мониторинг, които в най-висока степен са валидни за морския
регион на Черно море.
11. Като част от първоначалната оценка по
чл. 8, програмите за мониторинг включват оценка
на основните промени на екологичните условия,
както и когато това е необходимо – оценка на
нови и нововъзникващи проблеми.
12. В рамките на първоначалната оценка
по чл. 8 програмите за мониторинг позволяват
извършването на оценка на естествената изменчивост на отделните характеристики, изброени
в приложение № 3, както и позволяват да се
извършва оценка на напредъка за постигане
на екологичните цели, съгласно чл. 10, като
се ползват, когато е приложимо, установените
индикатори и съответните крайни или целеви
референтни точки.

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 2, т. 2

Изисквания към програмата от мерки
1. Програмата от мерки следва да включва
управленски мерки, които оказват влияние върху
разрешените човешки дейности в морската околна
среда и осигуряват т.нар. „контрол на входа“.
2. Програмата от мерки следва да включва
управленски мерки, които оказват влияние върху разрешената допустима степен на смущение
в екосистемния компонент и осигуряват т.нар.
„контрол на изхода“.
3. Програмата от мерки включва управленски мерки за осъществяване на пространствен
и времеви контрол във връзка с режима на
осъществяване на различни видове дейности в
морската околна среда.
4. Програмата от мерки включва координационни мерки и инструменти, които да гарантират съгласуваност в управлението на морската
околна среда.
5. Програмата от мерки включва мерки за
подобряване на проследяемостта в случай на
замърсявания на морската околна среда.
6. Програмата от мерки включва управленски
мерки за въвеждане на стимули за създаване на
икономически интерес у субектите, които използват морските екосистеми по начин, допринасящ
и съвместим с постигане на добро състояние на
околната среда в морските води.
7. Програмата от мерки включва управленски
мерки и средства за смекчаване и коригиране
на въздействията вследствие на човешката дейност, както и за възстановяване на увредените
компоненти на морските екосистеми.
8. Програмата от мерки включва мерки за
повишаване степента на информираност сред
обществеността, за по-добра комуникация и
по-активно участие на заинтересуваните страни.
9402
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РЕШЕНИЕ № 838

ОТ 24 НОЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Стряма 2“, разположено в землището на
с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, на „Водстрой Пловдив“ – АД,
Пловдив
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Стряма 2“, разположено в землището
на с. Ръжево Конаре, община Калояново,
област Пловдив, на „Водстрой Пловдив“ – АД,
Пловдив.
2. Определя концесионна площ в размер
48 988 кв. м, съвпадаща с площта на утвърдените запаси на находище „Стряма 2“, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 7 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 10 години.
4. Определя пряко за концесионер „Водстрой Пловдив“ – АД, Пловдив – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0109
от 4 ноември 2003 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци и чакъли в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясъци и чакъли;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
пясъци и чакъли;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и да представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е до 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите (въз основа на
извършена оценка на въздействието върху
околната среда или преценка да не се извършва
такава оценка за съвместимост) цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е до
8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е до 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след утвърждаване от министъра на
околната среда и водите планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находищата на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
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5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен моторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионален исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна предазначението
на земята и одобряване на съответния подробен устройствен план за поземлени имоти,
попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията
и в сроковете, определени в концесионния
договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

среда (ОВОС) или решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Стряма 2“, разположено в землището на с. Ръжево Конаре,
община Калояново, област Пловдив, по реда
на Закона за опазване на околната среда и
предвид чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от
Закона за биологичното разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Стряма 2“ – приложение към договора за концесия, представена
от „Водстрой Пловдив“ – АД, Пловдив;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
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8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
предоставя на концедента в 30-дневен срок
от подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за предходния период и се предоставя на концедента в
30-дневен срок след периода на плащането;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/10 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се предоставя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се предоставя на концедента в срок до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
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9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1350 лв., определена на базата на 3375 тона
пясъци и чакъли и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство в т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Калояново по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Водстрой Пловдив“ – АД, Пловдив, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на контура на концесионната площ, съвпадаща с контура на утвърдените запаси на
находище „Стряма 2“
Координати
№

Х (m)

У (m)

1

4566682.2

8619923.5

2

4566514.7

8620042.6

3

4566469.8

8620078.1

4

4566306.8

8620222.9

5

4566342.0

8619930.8

6

4566383.5

8619935.2

7
9428

4566572.0

8619905.0

РЕШЕНИЕ № 839
ОТ 24 НОЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – речна баластра (пясък и
чакъл), от находище „Крумово“, разположено
в землищата на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил, и на с. Бучино,
община Благоевград, област Благоевград, на
„Бистрица“ – ООД, Благоевград
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материа-
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ли – речна баластра (пясък и чакъл), представляващи изключителна държавна собственост,
от находище „Крумово“, разположено в землищата на с. Крумово, община Кочериново,
област Кюстендил, и на с. Бучино, община
Благоевград, област Благоевград. Площта,
покриваща запасите и ресурсите в находището, е 139 095 кв. м, описана с координатите
на точките от № 1 до № 14 включително в
координатна система „1970 г.“ съгласно схема
и координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ в размер
179 704 кв. м, която вк лючва площта на
утвърдените запаси и ресурси в находище
„Крумово“ и необходимите площи за осъществяване на дейностите по концесията,
при граници с координати на точките от № 1
до № 6 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Бистрица“ – ООД, Благоевград – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0096
от 22 юли 2003 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива речна баластра (пясък и
чакъл) в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитата
речна баластра (пясък и чакъл);
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитата речна
баластра (пясък и чакъл);
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и да представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
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околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е до
8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е до 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е до 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след утвърждаване от министъра на
околната среда и водите планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находищата на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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5.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията
и в сроковете, определени в концесионния
договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на положително
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или решение да не се
извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на
подземни богатства от находище „Крумово“ по
реда на Закона за опазване на околната среда
и предвид чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от
Закона за биологичното разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
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по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.2.4. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Крумово“ – приложение към договора за концесия, представена
от „Бистрица“ – ООД, Благоевград;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на плана за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
предоставя на концедента в 30-дневен срок
от подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащането;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълне-
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нието на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се предоставя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента в срок до 31 януари
на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне на
концесионното плащане за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон, като тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2136 лв., определен на базата на 5340 тона
речна баластра (пясък и чакъл) и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в размер 30 на сто от сумата, определена по реда на
т. 9.3 или 9.5, се внася в общинските бюджети,
от която в съответствие с пропорционалното
разпределение на концесионната площ върху
територията на съответната община, както
следва: 96 % – на община Кочериново, и
4 % – на община Благоевград, по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 или 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Бистрица“ – ООД,
Благоевград, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Крумово“, координатна система 1970 г.
Точка

Координати

№

Х (север), м

У (изток), м

1

4534449,4

8474052,5

2

4534268,6

8474194,5

3

4533999,9

8474250,1

4

4533849,5

8474150,8

5

4533500,0

8473800,1

6

4534245,0

8473985,3

9429

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 2727
от 16 ноември 2010 г.

за организацията и функционирането на
Националната Шенгенска информационна
система на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда организацията и функционирането на Националната
Шенгенска информационна система на Република България, наричана по-нататък НШИС.
(2) Националната Шенгенска информационна система се създава, поддържа и експлоатира
в Министерството на вътрешните работи и е
свързана с Централната Шенгенска информационна система, наричана по-нататък ЦШИС.
Чл. 2. (1) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на
информация по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство за защита на националната сигурност
и обществения ред, управление на контрола
по външните граници на Шенгенското пространство и подпомагане на полицейското и
съдебното сътрудничество.
(2) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни,
включващ пълно копие на базата данни на
ЦШИС (национално копие), с цел търсене в
реално време.
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Чл. 3. (1) Националната Шенгенска информационна система е автоматизирана информационна система с национална база данни
и се състои от следните компоненти:
1. Автоматизирана информационна система
„Издирвателна дейност“ на Министерството
на вътрешните работи (АИС „ИД“);
2. Национален интерфейс за връзка с ШИС
(НИ. ШИС);
3. Технически процедури за автоматизиран
обмен на информация в Бюрото „СИРЕНЕ“.
(2) Чрез АИС „ИД“ се осигуряват националните сигнали за издирвани или контролирани
лица и вещи и за граждани на трети страни с
наложени мерки за административна принуда
и се осъществява информационен обмен с
ШИС посредством НИ. ШИС.
(3) Националният интерфейс за връзка с
ШИС осъществява функциите по обмен на
сигнали между НШИС и ЦШИС.
(4) Бюро „СИРЕНЕ“ (SIRENE – Supplemen
ta r y I n for mation Request at the Nationa l
Entries – Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали) е
звено за обмен на информация във връзка
със сигналите в ШИС, в ст ру кт у рата на
дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество“ на МВР, което чрез
техническите процедури за автоматизиран
обмен на информация осигурява обмена на
допълнителна информация между Република
България и държавите членки, свързана със
сигнали в ШИС, необходима за прилагане на
съответни мерки за изпълнението им.
Г л а в а

в т о р а

СИГНАЛИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ В
НШИС
Чл. 4. (1) В НШИС се обработват сигнали
за следните категории лица:
1. лица, издирвани за арест и временно
задържане с цел предаване или екстрадиция
въз основа на издадена Европейска заповед
за арест, молба за екстрадиция или молба за
временно задържане (чл. 95 от Конвенцията
за прилагане на Споразумението от Шенген);
2. граждани на трети страни, на които
е наложена мярка „отказ за влизане“ на
територията на Шенгенското пространство
съгласно Закона за чужденците в Република
България (чл. 96 от Конвенцията за прилагане
на Споразумението от Шенген);
3. безследно изчезнали или лица, за които
в интерес на тяхната сигурност или за предотвратяване на заплаха е необходимо да бъдат
предприети полицейски действия за защита
по молба на компетентен орган, издирвани
с цел установяване на местонахождение и
осигуряване на тяхната сигурност (чл. 97 от
Конвенцията за прилагане на Споразумението
от Шенген);
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4. свидетели и лица, привлечени за участие в наказателно производство, издирвани
с цел установяване на местонахождение въз
основа на искане от съдебен орган (чл. 98 от
Конвенцията за прилагане на Споразумението
от Шенген);
5. лица, подлежащи на дискретно наблюдение или специфичен контрол въз основа на
постъпило искане от компетентните органи за
защита на националната сигурност, опазване
на обществения ред или съдебен орган (чл. 99
от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген).
(2) Относно сигналите по ал. 1, т. 1, 3 и 5
всяка държава членка може да уведоми държавата, въвела конкретния сигнал, че мерките,
предвидени за изпълнението му, не могат да
бъдат осъществявани на нейна територия.
При постъпване на подобно уведомление държавата, въвела сигнала, е длъжна да постави
ограничителен знак „флаг“ за поискалата го
държава.
Чл. 5. Данните, които се въвеждат в НШИС
по отношение на лицата, включват:
1. фамилно и собствено име на лицето,
предишни имена и псевдоними, които могат
да бъдат въведени отделно;
2. особени белези на лицето;
3. първата буква от второто собствено име;
4. дата и място на раждане;
5. пол;
6. гражданство;
7. информация дали лицето е въоръжено
или склонно към насилие;
8. мерки, които трябва да бъдат предприети;
9. основание за сигнала.
Чл. 6. (1) Освен данните по чл. 5, т. 1 – 6
Бюрото „СИРЕНЕ“ обработва и допълнителни
данни за лица, за които е установена злоупотреба с тяхната самоличност и е въведен
сигнал в ШИС. Допълнителните данни се
обработват с изричното съгласие на лицата, с чиято самоличност е злоупотребено.
(2) Данните по ал. 1 се използват единствено с цел:
1. да се даде възможност на компетентните органи да разграничават лицето, с чиято
самоличност е злоупотребено, от лицето,
което действително е обект на сигнала и е
използвало чужда самоличност;
2. да се даде възможност на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да докаже
своята самоличност, както и да докаже, че
със самоличността му е злоупотребено.
(3) Допълнителните данни по ал. 1 включват снимки, пръстови отпечатъци и номера
на документа/документите за самоличност и
дата на издаване.
(4) Формата за обработка на допълнителните данни се утвърждава със заповед на
министъра на вътрешните работи.
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Чл. 7. В НШИС се обработват сигнали за
следните вещи:
1. Противозаконно отнети, присвоени или
изгубени вещи, подлежащи на изземване,
или вещи, издирвани с цел използване като
доказателство в наказателно производство
(чл. 100 от Конвенцията за прилагане на
Споразумението от Шенген):
а) моторни превозни средства с обем на
двигателя над 50 кубически сантиметра;
б) ремаркета и каравани с нетно тегло,
превишаващо 750 кг;
в) огнестрелни оръжия;
г) бланки за официални документи;
д) издадени лични документи, в т. ч. и обявените за недействителни, а именно документи
за самоличност, свидетелства за управление
на моторно превозно средство и документи
за пребиваване;
е) документи за регистрация на моторни
превозни средства и регистрационни табели,
в т. ч. и обявените за недействителни;
ж) издирвани банкноти.
2. Моторни превозни средства за целите на
специфичен контрол и дискретно наблюдение
въз основа на постъпило искане от компетентните органи за защита на националната
сигурност, опазване на обществения ред или
съдебен орган (чл. 99 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген).
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИГНАЛИ В ШИС
Чл. 8. Компетентните органи в МВР, които
въвеждат, актуализират и заличават националните сигнали в НШИС са, както следва:
1. Бюрото „СИРЕНЕ“ – въвежда, актуализира и заличава националните сигналите по
чл. 4, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 7, т. 2 в НШИС.
2. Дирекция „Миграция“ – въвежда, актуализира и заличава националните сигнали
по чл. 4, ал. 1, т. 2;
3. Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Криминална
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, областните дирекции на МВР (ОДМВР),
Столична дирекция на вътрешните работи
(СДВР), Дирекция „Миграция“, Дирекция
„Български документи за самоличност“ и
съответните им звена към ОДМВР и СДВР,
регистрирали издирването на вещи в АИС
„Издирвателна дейност“ с цел изземване или
за използване като доказателство в наказателно производство – въвеждат, актуализират
и заличават по компетентност националните
сигнали в НШИС по чл. 7, т. 1.
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Чл. 9. (1) Компетентните органи по чл. 8
отговарят за законосъобразното въвеждане на
данни в НШИС, както и за достоверността,
точността и актуалността им.
(2) Обменът на информация между Бюрото
„СИРЕНЕ“ и потребителите на НШИС се
осъществява по ред, утвърден от министъра
на вътрешните работи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ В
НШИС
Чл. 10. (1) Право на достъп от автоматизирано работно място с директна връзка с
НШИС имат следните потребители:
1. Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ на МВР;
2. Главна дирекция „Криминална полиция“
на МВР;
3. Главна дирекция „Охранителна полиция“ на МВР;
4. Главна дирекция „Гранична полиция“
на МВР;
5. Дирекция „Миграция“ на МВР;
6. Дирекция „Български документи за
самоличност“ на МВР;
7. Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ на МВР;
8. областните дирекции на МВР и СДВР;
9. Визов център в дирекция „Консулски
отношения“ на Министерството на външните
работи;
10. Министерство на отбраната – служба
„Военна полиция“.
(2) Потребителите по ал. 1 могат да извършват справки в НШИС и чрез други автоматизирани информационни системи на МВР
и МВнР, които осигуряват изпълнението на
функциите им, за онези категории сигнали,
които са необходими за изпълнение на задачите на съответния потребител.
(3) Консулските служби на МВнР и Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет могат да извършват справки в НШИС
чрез своите автоматизирани информационни
системи, които осигуряват изпълнението на
функциите им, за онези категории сигнали,
които са необходими за изпълнение на задачите на съответния потребител.
Чл. 11. (1) За изпълнение на законовите си
функции и задачи право на достъп до данни
в НШИС имат следните потребители:
1. Комисията за защита на личните данни;
2. органите на съдебната власт;
3. Министерството на правосъдието;
4. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
а) Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
б) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“;
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в) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация”;
5. Агенция „Митници“ към министъра на
финансите.
(2) Достъпът на потребителите по ал. 1
се осъществява чрез писмено запитване до
Бюрото „СИРЕНЕ“, което отговаря писмено
на запитването.
Чл. 12. Достъпът до данните в ШИС на
посочените в чл. 10 и 11 компетентни органи
се предоставя съгласно приложение № 1.
Чл. 13. Обработката на данните в НШИС
се осъществява в съответствие със Закона
за Министерството на вътрешните работи и
Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането им.
Чл. 14. (1) Всяко лице може да поиска информация относно събирането, записването,
организирането, съхраняването, адаптирането
или изменението, възстановяването, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването, предоставянето,
актуализирането, заличаването или унищожаването на лични данни за него в НШИС.
(2) Всяко лице може да иска актуализирането, заличаването или унищожаването
на лични данни за него в НШИС по реда на
Закона за Министерството на вътрешните
работи и Закона за защита на личните данни.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 не се предоставя изцяло или частично, когато:
1. от това би възникнала опасност:
а) за националната сигурност или обществения ред;
б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства
за нейното събиране;
2. предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово
определените задачи на органите на МВР и
на съдебната власт;
3. информацията е въведена в ШИС от
друга държава, която не е позволила предоставянето є.
Г л а в а

п е т а

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
В НШИС
Чл. 15. Данните в НШИС се обработват
само за целите, за които са въведени.
Чл. 16. (1) Сигнали за лица и за вещи,
въведени в НШИС, се съхраняват единствено за времето, необходимо за постигането
на целите, за които са били въведени, при
следните условия:
1. сигналите относно лица се съхраняват за
срок от три години от датата на въвеждането
на сигнала, а сигнали за дискретно наблюдение

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

или специфичен контрол на лица – за една
година след въвеждането им, като посочените
срокове могат да бъдат подновявани;
2. сигналите за вещи по чл. 7, т. 1 се съхраняват за срок от десет години от датата на
въвеждането им;
3. сигналите за целите на дискретно наблюдение или специфичен контрол на моторни
превозни средства се съхраняват за срок от
пет години от датата на въвеждането им.
(2) Необходимостта от по-нататъшното
съхранение на сигналите относно лица се
преразглежда от органа, въвел сигнала, един
месец преди изтичането на сроковете по
ал. 1, т. 1.
(3) Националната Шенгенска информационна система поддържа информация за броя
на сигналите, чийто срок за съхранение е
бил продължен.
(4) Сигналите в ШИС се заличават автоматично след посочения срок за съхранение
в условията на отпаднала необходимост за
по-нататъшното им съхранение.
Чл. 17. (1) Бюрото „СИРЕНЕ“ съхранява
лични данни, събрани в резултат на обменена допълнителна информация, за срок до
една година след заличаване на свързания с
тях сигнал и ги заличава след изтичането на
посочения срок.
(2) Допълнителните данни за лицата, за
които е установена злоупотреба с тяхната
самоличност, се съхраняват от Бюрото „СИРЕНЕ“ до отпадане на необходимостта. След
заличаване на сигнала в ШИС за лицето,
използвало чужда самоличност, данните за
лицето, с чиято самоличност е злоупотребено,
се заличават от Бюрото „СИРЕНЕ“.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА НШИС
Чл. 18. (1) Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ на Министерството
на вътрешните работи технически изгражда,
поддържа в технологично отношение, носи
отговорност за нормалното функциониране
и сигурност на НШИС, както и осигурява
технически достъп на потребителите до дан
ните в НШИС.
(2) Институтът за компютърни технологии
на Министерството на вътрешните работи
поддържа приложното програмно осигуряване на НШИС, както и взаимодействието с
доставените приложни програмни системи,
компоненти на НШИС.
(3) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на
вътрешните работи предприема необходимите
технически и организационни мерки за защита на данните в НШИС от случайно или
незаконно унищожаване, или от случайна
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загуба, от неправомерен достъп, изменение
или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване чрез:
1. регистриране на всяка обработка на
данни в НШИС;
2. контрол на достъпа до сгради, помещения
и персонални компютри чрез необходимата
инфраструктура, персонални пароли за достъп,
идентификация на пръстови отпечатъци за
достъп на съответните служители;
3. предотвратяване на незаконно въвеждане, копиране, промяна и заличаване на
лични данни;
4. предотвратяване на незаконно използване
на автоматизираните системи за обработка
на данни;
5. ограничаване на достъпа на оправомощените за използване на автоматизираните
системи за обработка на данни лица само
до данните, до които имат право на достъп;
6. осигуряване на възможност за последваща проверка относно това, какви лични
данни са били въведени в автоматизираните
системи за обработка на данни, кога, за кого
и от кого са били въведени.
(4) Мерките за сигурност по ал. 3 се осъществяват въз основа на следните принципи:
1. поверителност – информацията е достъпна само до оправомощените лица в съответствие с тяхната функционална компетентност;
2. достъпност – осигуряване на навременен
достъп до информацията;
3. идентификация и право на достъп – преди всяка операция всички потребители са
надлежно определени в съответствие с тяхната
функционална компетентност;
4. упълномощаване – участващите в дадена операция страни имат право на достъп до
НШИС в съответствие с тяхната функционална
компетентност.
(5) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на
вътрешните работи изготвя план за сигурност
на НШИС, утвърден от министъра на вътрешните работи, който задължително съдържа
като минимум следните параметри:
1. осигуряване на физическа защита на
данните, включително чрез разработване на
процедури за защитата на инфраструктурата
в извънредни ситуации;
2. недопускане на неоправомощени лица
до оборудването, което се използва за обработване на лични данни (контрол на достъпа
до оборудването);
3. недопускане неразрешено четене, копиране, изменяне или отстраняване на информационни носители (контрол на информационните
носители);
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4. недопускане неразрешено въвеждане
на данни и неразрешена проверка, изменяне
или заличаване на съхранени лични данни
(контрол на съхранението);
5. недопускане използването на автоматизирана система за обработка на данни от
неоправомощени лица чрез устройства за
предаване на информация (контрол на ползвателите);
6. гарантиране, че лицата, оправомощени
да използват автоматизираната система за обработка на данни, имат достъп единствено до
данните, попадащи в обхвата на разрешението
им за достъп, като ползват индивидуална и
уникална потребителска парола, и само при
режим на поверителен достъп (контрол на
достъпа до данни);
7. осиг у ряване изготвянето от всичк и
органи с право на достъп до НШИС или
до оборудването за обработка на данни на
характеристики, описващи функциите и отговорностите на лицата с право на достъп
за въвеждане, актуализиране, заличаване и
извършване на търсене на данни (длъжностни
характеристики);
8. осигуряване на контрол на предаването,
въвеждането и пренасянето на данните;
9. контролиране на прилагането на мерките за сигурност и прилагане на съответните
организационни мерки (вътрешен контрол).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сигнал“ е съвкупност от данни, въведени в ШИС за идентифициране на издирвани
или контолирани лица и вещи или граждани
на трети страни с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство, с
оглед предприемане на определени мерки в
съответствие със законовите разпоредби.
2. „Обработване на сигнали“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат
да се извършват по отношение на данните,
поддържани в НШИС и ШИС, като въвеждане,
записване, съхраняване, актуализиране, възстановяване, консултиране, разпространяване,
предоставяне, заличаване или унищожаване.
3. „Допълнителна информация“ е съвкупност от данни, свързани със сигнал, които не са въведени в ШИС, но ще улеснят
идентификацията на лицето или вещта, или
прилагането на мярката.
4. „Злоупотреба със самоличност“ е налице,
когато дадено лице използва самоличността
на друго реално съществуващо лице (имена
и дата на раждане), използвайки документ,
удостоверяващ самоличност и/или статут,
издаден на друго лице.
5. „Гражданин на трета страна“ – всяко лице,
което не е гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, Швейцария, Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 161р, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Тази наредба се издава с оглед прилагането на глава IV от Конвенцията за
прилагане на Споразумението от Шенген от
14 юни 1985 г. за постепенно премахване на
проверките по вътрешните граници, подписана
на 19 юни 1990 г. (Конвенцията за прилагане
на Споразумението от Шенген).

С Т Р. 5 1

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. Разпоредбите относно въвеж дане,
актуализиране, заличаване и осъществяване
на действия в изпълнение на сигналите за
граждани на трети страни с отказ за влизане
на територията на Шенгенското пространство
се прилагат от влизането в сила на Решението
на Съвета на Европейския съюз за пълното
прилагане на достиженията на правото от
Шенген в Република България.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1

Списък на структурите на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи
с право на достъп до данни в НШИС и обхват на достъпа
Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на вът
Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2) от Чл. 102A
решните работи:
от КПСШ
от КПСШ
КПСШ
от КПСШ
– Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“
– Главна дирекция „Криминална полиция“
– Главна дирекция „Охранителна полиция“
– СДВР и областни дирекции на МВР
чл. 95 по КПСШ

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Държавни органи/структури:
Министерство на вътрешните работи:
– Главна дирекция „Гранична полиция“

чл. 95 по КПСШ

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Д�������������������
остъпът е предоставен на структурите на
МВР в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

X

Конвенция за прилагане на Споразумението от
Шенген
Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b)
от КПСШ
от КПСШ

Национално законодателство

Чл. 101(2)
от КПСШ

Чл. 102A
от КПСШ

Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на ГДГП в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
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Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на вътреш- Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
ните работи:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“
(SIRENE; Interpol; Europol)
чл. 95 по КПСШ

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на вътреш- Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
ните работи:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– Дирекция „Миграция“

чл. 95 по КПСШ

Национално законодателство
Д����������������
остъпът е предоставен на ДМОС в
съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на ДМ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на вътреш- Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
ните работи:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– �����������������������
Дирекция „Български документи за самоличност“

чл. 95 по КПСШ

БРОЙ 94

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Национално законодателство
Д����������������
остъпът е предоставен на ДБДС в
съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
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Държавни органи/струк
Конвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на външните Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
работи:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– консулски служби, които
издават визи и Националният визов център

С Т Р. 5 3
Национално законодателство
Д����������������
остъпът е предоставен на МВнР в
съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

чл. 95 по КПСШ
чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ
чл. 98 по КПСШ
чл. 99 по КПСШ (2)
чл. 99 по КПСШ (3)
чл. 100 по КПСШ

X (само по
отношение
на документи)

Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Органи, отговорни за беЧл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
жанците:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– �����������������������
Държавна���������������
агенция за бежанците (ДАБ)

Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на ДАБ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

чл. 95 по КПСШ
чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ
чл. 98 по КПСШ
чл. 99 по КПСШ (2)
чл. 99 по КПСШ (3)
чл. 100 по КПСШ

X (само по
отношение
на документи)

Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Органи на съдебната власт: Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
– Съдилища;
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– Прокуратура;
– Следствени органи

чл. 95 по КПСШ

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Национално законодателство
Д����������������
остъпът е предоставен на органите
на съдебната власт
индиректно чрез Бюрото „СИРЕНЕ“ в
съответствие с�������
разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
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Държавни органи/структури:
Министерство на правосъдието
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Конвенция за прилагане на Споразумението от
Шенген
Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b)
от КПСШ
от КПСШ

чл. 95 по КПСШ

Чл. 101(2)
от КПСШ

Чл. 102A
от КПСШ

Х

Национално законодателство
Д����������������
остъпът е предоставен на МП
��������
инди�����
ректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответ
ствие с разпоредбите
на Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

чл. 96 по КПСШ
чл. 97 по КПСШ
чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)
чл. 99 по КПСШ (3)
чл. 100 по КПСШ
Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство на отбраЧл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
ната:
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
– служба „Военна полиция“

чл. 95 по КПСШ

X

чл. 96 по КПСШ

X

чл. 97 по КПСШ

X

чл. 98 по КПСШ

X

чл. 99 по КПСШ (2)

X

чл. 99 по КПСШ (3)

X

чл. 100 по КПСШ

X

Държавни органи/структури:
Министерство на
финансите:
Агенция „Митници“

Конвенция за прилагане на Споразумението от
Шенген
Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b)
от КПСШ
от КПСШ

чл. 95 по КПСШ
чл. 96 по КПСШ
чл. 97 по КПСШ
чл. 98 по КПСШ
чл. 99 по КПСШ (2)
чл. 99 по КПСШ (3)
чл. 100 по КПСШ

X

X

Чл. 101(2)
от КПСШ

Чл. 102A
от КПСШ

Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на МО в съответ
ствие с разпоредбите
на Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на Агенция
�������������
„Митници“
индиректно
чрез Бюрото „СИРЕНЕ“ в съответствие
с разпоредбите на
Наредбата за организацията и функционирането на НШИС
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Държавни органи/струкКонвенция за прилагане на Споразумението от
тури:
Шенген
Министерство
Чл. 101(1) (a) Чл. 101(1)(b) Чл. 101(2)
Чл. 102A
на транспорта,
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
от КПСШ
информационните
технологии и съобщенията:
– Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
(ИА „МА“);
– Изпълнителна
агенция „Железопътна
администрация“;
– Главна дирекция
„Гражданска
въздухоплавателна
администрация“

С Т Р. 5 5
Национално законодателство
Д�������������������
остъпът е предоставен на �����������
МТИТС �����
индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответ
ствие с разпоредбите
на Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

чл. 95 по КПСШ
чл. 96 по КПСШ
чл. 97 по КПСШ
чл. 98 по КПСШ
чл. 99 по КПСШ (2)
чл. 99 по КПСШ (3)
чл. 100 по КПСШ

X

X

9341

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 2009 г. за документите и реда
за съставянето им при пътнотранспортни
произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи,
Комисията за финансов надзор и Информа
ционния център към Гаранционния фонд
(ДВ, бр. 8 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С тази наредба се определят и съдържанието, начинът и форматът за подаване
на справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за
застраховането.“
§ 2. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. (1) Справката по чл. 294, ал. 6 от
Кодекса за застраховането съдържа следната
информация във връзка с изплатени обезщетения за претенции по застраховките по т. 3
и 10 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането (с из-

ключение на застраховката по т. 10.2), които
представляват тотална щета по смисъла на
чл. 193, ал. 4 от Кодекса за застраховането:
1. дата на отчета;
2. код на застрахователя, който подава
данните;
3. уникален номер на претенцията (щетата);
4. номер на застрахователен договор, по
който е предявена претенцията;
5. застраховка, по която е предявена претенцията;
6. дата на завеждане на претенцията (щетата);
7. дата на настъпване на ПТП (попълва се,
ако претенцията е следствие от ПТП);
8. документ по чл. 2, ал. 1, когато претенцията е предявена в резултат от ПТП или друг
документ (издаден от компетентен държавен
орган или застраховател в случаите по чл. 6);
9. държавен контролен номер и номер на
рама (шаси) на МПС, във връзка с което е
изплатено обезщетение за тотална щета;
10. изплатено обезщетение в левове;
11. дата на изплащане на обезщетението
за тотална щета;
12. дата на прекратяване на регистрацията на МПС, във връзка с което е изплатено
обезщетение за тотална щета.
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(2) Справката по ал. 1 се подава само за
МПС, притежаващи регистрация от органите
на „Пътна полиция“ – МВР.
(3) Справката по ал. 1 се предоставя ежедневно в Информационния център към Гаранционния фонд в електронен вид, подписана с
електронен подпис, във формат и по образец,
приет от УС на Гаранционния фонд и утвърден от заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“, и съдържа данните
за обезщетенията за тотални щети, изплатени
през предходния работен ден.
(4) Когато в съответния работен ден няма
изплатени обезщетения за претенции, които
представляват тотални щети, в Информационния център се изпраща празна справка за
липса на такива плащания в електронен вид,
подписана с електронен подпис.
(5) Управителният съвет на Гаранционния
фонд приема правила за архивиране, съхранение и достъп до базите данни, създадени
на основата на информацията по ал. 1, и ги
предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Правилата предвиждат осигуряване на
достъп за компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Комисията
за финансов надзор.
(6) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в интернет
или чрез друго комуникационно средство
предоставя възможност за проверка за изплатени обезщетения за претенции, които
представляват тотална щета.
(7) При поискване от застраховател във
връзка със сключването на застрахователен
договор или предявена пред него претенция
Информационни ят цент ър м у предоставя
информацията по ал. 1, отнасяща се за съответното МПС.
(8) За искане на информация по ал. 7 застрахователят оправомощава до две длъжностни
лица. Искането се изпраща под формата на
електронен документ, подписан с електронен
подпис.“
§ 3. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „Закона за движението по пътищата“ се добавя „и във връзка с
чл. 294, ал. 7 от Кодекса за застраховането“.
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Председател на Комисията за
финансов надзор:
Ст. Мавродиев
9342
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИНСТРУКЦИЯ № Із-2673
от 10 ноември 2010 г.

за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на
вътрешните работи и на Министерството на
труда и социалната политика при защита от
домашно насилие
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда редът
за осъществяване на взаимодействие между
органите на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и на Министерството на труда
и социалната политика (МТСП) при защита
от домашно насилие.
(2) При осъществяване на взаимодействието
си органите на МВР и МТСП се ръководят
от своите правомощия по закон и от принципите за зачитане на най-добрия интерес на
пострадалото лице и взаимна информираност.
Чл. 2. Взаимодействието по реда на тази
инструкция не изключва съвместните действия
на органите на МВР и МТСП, регулирани от
други законови и подзаконови нормативни
актове и споразумения, при защита от домашно насилие.
Чл. 3. Взаимодействието се осъществява
чрез:
1. обмен на информация за:
а) постъпили молби за защита от домашно
насилие;
б) изпълнение на мерки за защита;
в) създадени програми за превенция и
защита от домашно насилие;
2. извършване на съвместни действия при
защита от домашно насилие.
Раздел II
Органи от МВР и МТСП, които си взаимодействат при защита от домашно насилие
Чл. 4. Органите на МВР, които осъществяват взаимодействие при защита от домашно
насилие, са държавните служители от:
1. главни дирекции на МВР;
2. областни дирекции на МВР (ОДМВР) и
Столичната дирекция на вътрешните работи
(СДВР);
3. районни управления „Полиция“ (РУП).
Чл. 5. Органите на МТСП, които осъществяват взаимодействие при защита от домашно
насилие, са служители от:
1. Агенцията за социално подпомагане
(АСП);
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2. регионални дирекции за социално подпомагане (РДСП);
3. д и рек ц и и „С оц иа л но под пома га не“
(ДСП).
Раздел III
Обмен на информация
Чл. 6. (1) При поискване органите на МВР
и структурите на АСП си предоставят взаимно
информация за изпълнението на наложените
мерки чрез структурите си по чл. 4 и 5, както
следва:
1. органите на МВР предоставят информация за мерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от
Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН);
2. структурите на АСП предоставят информация за мерките по чл. 5, ал. 1, т. 4 и 6 ЗЗДН.
(2) Информацията по ал. 1 може да бъде
поискана и предоставена от и на съответната
структура на МВР и АСП по:
1. местоизвършването на акта на домашно
насилие или опита към насилие;
2. постоянния или настоящия адрес на
извършителя;
3. постоянния или настоящия адрес на
пострадалото лице.
Чл. 7. (1) В началото на всяко шестмесечие
РДСП предоставя на ОДМВР/СДВР информация за регистрираните доставчици на социални услуги, подходящи за лица, пострадали
от домашно насилие, и развиващи дейност в
района на териториалната им компетентност.
(2) Извън слу чаите по ал. 1, когато в
съответния район бъде регистриран нов доставчик на социални услуги, подходящи за
лица, пострадали от домашно насилие, РДСП
предоставя в едномесечен срок на ОДМВР/
СДВР информация за тях.
(3) Обменът на информацията по ал. 1 и 2
се осъществява от координатори, определени
със заповед на директорите на ОДМВР/СДВР
и РДСП.
Раздел IV
Съвместни действия на служителите от МВР
и МТСП
Чл. 8. (1) Директорът на ДСП незабавно
уведомява органите на МВР по местоизвършване на всеки акт на домашно насилие
или нарушение, свързано с неизпълнение на
заповед за защита от домашно насилие.
(2) Органите на МВР предприемат необходимите действия съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс при:
1. нарушение, свързано с неизпълнение на
заповед за защита от домашно насилие;
2. престъпление от общ характер.
Чл. 9. (1) Органите на МВР уведомяват
директора на ДСП, когато в структурите на
МВР бъде получен сигнал за домашно насилие над:
1. непълнолетно лице;
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2. лице, поставено под запрещение;
3. лице с увреждания.
(2) Уведомяване се извършва и при получен
сигнал за домашно насилие над малолетно
лице.
(3) Уведомяването по ал. 1 и 2 се извършва
незабавно след получаване на сигнала, включително по телефон и факс.
Чл. 10. (1) Органите на МВР и АСП осъществяват взаимодействието си по защита
на деца от домашно насилие при постъпили
сигнали непрекъснато и извън установеното
работно време.
(2) В случаите по ал. 1, когато е необходимо
да бъдат предприети съвместни действия извън
определеното работно време, в почивни и в
празнични дни, органите на АСП осигуряват
участието на социален работник към ДСП.
(3) След предварителна проверка на сигнала
социалният работник, на когото е възложен
случаят, набелязва необходимите мерки в
рамките на 24 часа.
(4) При необходимост работата по сигнала
се планира съвместно с полицейски служител от РУП по местоизвършване на акта на
домашно насилие.
(5) В слу чаите, при които полу ченият
сигнал се отнася до дете, извършило и/или
пострадало от акт на домашно насилие, в
планираните действия от страна на МВР задължително участва и инспектор от Детска
педагогическа стая.
Чл. 11. (1) Когато сигналът за извършен
акт на домашно насилие се отнася до дете,
органите на МВР уведомяват ДСП по настоящия адрес на детето.
(2) Във всеки един отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) при ДСП началникът на отдела
определя отговорен социален работник, който
извършва проверката на сигнала до 24 часа
от постъпването му.
Чл. 12. (1) Когато бъде издадено направление за ползване на социални услуги на
лице, пострадало от домашно насилие, или
заповед за настаняване по реда на Закона
за закрила на детето в кризисен център или
звено „Майка и бебе“, директорът на ДСП
уведомява РУП по:
1. местонахождение на кризисния център
или звеното „Майка и бебе“;
2. постоянния или настоящия адрес на
пострадалото лице.
(2) При получаване на информация от доставчик на социална услуга за настанени лица,
пострадали от домашно насилие, директорът
на ДСП уведомява РУП по:
1. местонахождение на кризисния център
или звеното „Майка и бебе“;
2. постоянния или настоящия адрес на
пострадалото лице.
(3) Уведомяването по ал. 1 и 2 се извършва
незабавно, когато:
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1. има данни за непосредствена опасност
за живота на настанените лица;
2. лицето, пострадало от домашно насилие,
е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави
детето си.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция „настоящ адрес на дете“ е адресът, на който
детето пребивава.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за защита от домашно насилие (ДВ, бр. 45 от
2010 г., в сила от 15.06.2010 г.).
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
9303

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Нормативи за определяне гъстотата на местата
за достъп до пощенската мрежа на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга, така че да
съответстват по брой и гъстота на нуждите
на потребителите (приети с Решение № 1192
от 27.10.2010 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията)
1. Места за достъп
1.1. Място за достъп до пощенската мрежа е пощенска служба на оператора, където
подателите предават и операторът приема
пощенските пратки, както и пощенски кутии
и други устройства за обществено ползване,
поставени на обществено място или в помещенията на пощенския оператор.
2. Основни положения
2.1. Всички потребители на универсалната
пощенска услуга трябва да бъдат равнопоставени при ползването є.
2.2. Броят и разположението (гъстотата) на
местата за достъп трябва да отчитат нуждите
на потребителите.
3. Откриване на пощенски служби
3.1. Пощенски служби се откриват, както
следва:
3.1.1. в населени места с население над
800 жители;
3.1.2. в населени места с население под
800 жители се осигуряват други форми на
обслу жване, гарантиращи извършване на
универсалната пощенска услуга.
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3.2. В срок 30 дни преди откриване на
пощенска служба операторът със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга представя предложение за съгласуване
на Комисията за регулиране на съобщенията,
съдържащо:
3.2.1. мотиви;
3.2.2. прогнозни данни за финансов резултат, трафик, приходи и разходи;
3.2.3. решение на ръководния орган на
оператора.
4. Закриване на пощенски служби
4.1. Пощенски служби могат да бъдат закривани след съгласуване от Комисията за
регулиране на съобщенията.
4.2. В срок 30 дни преди закриване на пощенска служба операторът със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга представя предложение на Комисията
за регулиране на съобщенията, съдържащо:
4.2.1. мотиви;
4.2.2. данни за финансов резултат, размер
на приходи и разходи от дейността на пощенската служба – за три съпоставими периода;
4.2.3. анализ на трафика по видове услуги – за три съпоставими периода;
4.2.4. решение на ръководния орган на
оператора;
4.2.5. алтернативна форма за обслужване
на населението след закриване на пощенската
служба, гарантираща извършване на универсалната пощенска услуга.
5. Пощенски кутии
5.1. Пощенските ку тии да се поставят
предимно на места, които се посещават от
жителите на населеното място (места на естествена концентрация на жителите).
5.2. Пощенските кутии да се поставят на
видни и обществени достъпни места.
5.3. В населено място с население до 2000
жители трябва да има поне една пощенска
кутия.
5.4. В населени места с население от 2000
до 10 000 жители трябва да има по една пощенска кутия на всеки 2000 жители.
5.5. В населени места с население от 10 000
до 50 000 жители трябва да има по една пощенска кутия на всеки 3000 жители.
5.6. В населени места с население над 50 000
жители трябва да има поне по една пощенска
кутия на всеки 5000 жители.
6. Информационен достъп до универсалната пощенска услуга
6.1. Върху всяка пощенска кутия трябва да
има следната информация:
а) пощенски код;
б) номер на пощенската кутия;
в) час на събиране на пощенските пратки.
6.2. Информация за работното време на
пощенската служба, през което се предоставя
универсалната пощенска услуга, следва да бъде
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поставена на видно място за гражданите на
входа на пощенската станция и на съответните
работни места.
6.3. Когато универсалната пощенска услуга
се предоставя чрез друга форма на обслужване, операторът информира потребителите за
графика и/или работното време по подходящ
начин.
6.4. Операторът със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
осигурява информационно гише във всички
по-големи пощенски служби в страната, които
предоставят следната информация:
а) общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги;
б) цени на универсалната пощенска услуга;
в) срокове за доставяне на пощенските
пратки.
6.5. Останалите пощенски служби, в които няма информационно гише, трябва да
разполагат с горецитираните документи и
информация, които да бъдат предоставяни при
поискване на потребителите. На видно място
да бъде поставено съобщение, че същите са
на разположение на потребителите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези нормативи „Пощенска служба“ е стационарна или мобилна
пощенска станция.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Нормативите за определяне гъстотата
на местата за достъп до пощенската мрежа
на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота
на нуждите на потребителите, се приемат
на основание чл. 15, ал. 1, т. 12 от Закона за
пощенските услуги.
§ 3. С тези нормативи се отменят Нормативи за определяне гъстотата на местата за
достъп до пощенски мрежи, предназначени
за предоставяне на универсалната пощенска
услуга, така че да съответстват по брой и
гъстота на нуждите на потребителите, приети с Решение на КРС № 703 от 26.06.2003 г.
и допълнени с Решение на КРС № 1614 от
25.08.2005 г.
§ 4. Нормативите за определяне гъстотата
на местата за достъп до пощенската мрежа
на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота
на нуждите на потребителите, влизат в сила
от датата на обнародването им в „Държавен
вестник“.
Председател: В. Божков
9311
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РЕШЕНИЕ № 1198
от 27 октомври 2010 г.

за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера
при промяна на доставчика на фиксирана
телефонна услуга и/или при промяна на
адреса в рамките на един географски национален код за направление (обн., ДВ, бр. 96
от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.; изм. и доп.,
бр. 26 от 2010 г., в сила от 6.04.2010 г.; изм.
бр. 67 от 2010 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 9 се отменя.
§ 2. Член 10 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
9312

РЕШЕНИЕ № 1205
от 4 ноември 2010 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях (приети
с Решение № 1310 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията; обн., ДВ,
бр. 92 от 2007 г., в сила от 13.11.2007 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.06.2009 г.,
бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Тези технически изисквания определят условията за работа на следните мобилни
наземни мрежи:
1. GSM, GSM-R;
2. UMTS;
3. PMR/PAMR;
4. CDMA-PAMR;
5. BWA.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Осъществяване на електронни съобщения чрез мобилните наземни мрежи по
чл. 2 се извършва в определени радиочестотни
ленти, посочени в приложения, както следва:
1. GSM и UMTS в обхват 900 MHz – приложение № 2;
2. GSM-R в обхват 900 MHz – приложение № 3;
3. GSM и UMTS в обхват 1800 MHz – приложение № 4;
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4. UMTS в обхват 2 GHz – приложение № 5;
5. PM R / PA M R в о бх ват и 42 0 M H z и
460 MHz – приложение № 6;
6. CDMA-PAMR в обхват 460 MHz – приложение № 7;
7. BWA в обхват 3400 МHz – 3800 МHz – приложение № 8.“
§ 3. Текстът на допълнителната разпоредба
се изменя така:
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4. PMR/PAMR (Professional Mobile Radio/
Public Access Mobile Radio) е мобилна наземна
мрежа в честотни обхвати 420 MHz и 460 MHz.
5. CDMA-PAMR (Code Division Multiple
Access – Public Access Mobile Radio) е широколентова система за мобилни съобщения в
честотен обхват 460 MHz.
6. BWA (Broadband Wireless Access) са широколентови системи за безжичен достъп.
§ 1а. Техническите изисквания въвеждат
изискванията на Директива 2009/114/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на Директива
87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти,
които ще бъдат запазени за координираното
въвеждане на обществени общоевропейски
наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността и Решение на Европейската
комисия 2009/766/ЕО от 16 октомври 2009 г.
относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни
системи за предоставяне на общоевропейски
електронни съобщителни услуги в Общността.“
§ 4. Приложение № 6 към чл. 6 се изменя
така:

„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на техническите изиск
вания:
1. GSM (Global System for Mobile Commu
nications) е глобална система за мобилни съобщения, която работи в честотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz.
2. GSM-R (Global Mobile System-Railway)
е глобална система за мобилни съобщения
в железопътния транспорт, която работи в
честотен обхват 900 MHz.
3. UMTS (Universal Mobile Telecommunication
System) e универсална система за мобилни
съобщения, която работи в честотните обхвати
900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz.

„Приложение № 6
към чл. 6
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – PMR/
PAMR в обхвати 420 MHz и 460 MHz
№

Параметри

Описание

Забележки

1

2

3

4

1

2

3
4

Радиочестотен
обхват
Радиочестотни
ленти

Приложение
Дуплексно
отстояние
Максимална мощ-

5

ност на изхода на
предавателя

6
7

Ширина на радиоканала
Модулация

420 MHz

460 MHz

TX: 411,0-414,0 MHz

TX: 452,7-457,4 MHz

RX: 421,0-424,0 MHz

RX: 462,7-467,4 MHz

TX: 421,0-424,0 MHz

TX: 462,7-467,4 MHz

RX: 411,0-414,0 MHz

RX: 452,7-457,4 MHz

ECC/DEC/(04)06
Мобилни станции
Стационарни станции

Подвижна радиослужба/
Земна подвижна/Цифрова/PMR/PAMR
10 MHz

FDD

40 dBm

Мобилни станции

46 dBm

Стационарни станции

от 25 kHz до 200 kHz
FSK/π/4 DQPSK/4QAM/16QAM/64QAM
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3

4

БДС EN 300 392-2
БДС EN 300 394-1
8

Стандарти

БДС EN 300 396-2

За английска версия на

БДС EN 303 035-1

стандартите: http://www.

БДС EN 303 035-2

etsi.org

ETSI TR 102 001
ETSI TR 102 491
БДС EN 60950-1

9

БДС EN 60950-21

Електрическа защита на

БДС EN 60950-22

радиосъоръженията

Допълнителни из-

БДС EN 60950-23

исквания

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими
нива на електромагнитни полета в населени те-

Хигиенни изисквания

ритории и определяне на хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти

“
§ 5. Приложение № 7 към чл. 6 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 6
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни
мрежи – CDMA-PAMR в обхват 460 MHz
№

Параметри

Описание

Забележки

1

2

3

4

1

Радиочестотен обхват

460 MHz

ECC/DEC/(04)06

TX: 452,7-457,4 MHz
RX: 462,7-467,4 MHz

Мобилни станции

TX: 462,7-467,4 MHz
RX: 452,7-457,4 MHz

Стационарни станции

2

Радиочестотни ленти

3

Приложение

Подвижна радиослужба/
Земна подвижна/Клетъчна цифрова/
CDMA-PAMR

4

Дуплексно отстояние

10 MHz

5

Максимална мощност на изхода на
предавателя

FDD

долна граница

горна
граница

30 dBm

38 dBm

клас І

27 dBm

34 dBm

клас ІІ

23 dBm

27 dBm

клас ІІІ

Мобилни станции

56 dBm

Стационарни станции
Базирана на 25 kHz растер

6

Ширина на радиоканала

1,25 MHz

7

Клас на излъчване

1M25G7WC

8

Модулация

QPSK

С Т Р.

9

10

62
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Допълнителни
изисквания
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БДС EN 301 489-25
БДС EN 301 489-26
БДС EN 301 526
БДС EN 302 426

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

“
§ 6. Приложение № 9 към чл. 8 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 8
Списък на приложими стандарти за мобилните наземни мрежи
Стандарт
БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания
за изпитване за съответствие. Част 1: Радио

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за
присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват
за железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп

БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25:
Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и
спомагателни съоръжения

БДС EN 301 489-26

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт
за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част
26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър,
ретранслатори и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 502

Хармонизиран европейски стандарт (EN) за Глобалната система за мобилни
далекосъобщения (GSM). Съоръжения за базови и ретранслаторни станции,
покриващи съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 1800,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA мобилна станция с разширен
спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в
PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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БДС EN 301 908-1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 1: Въведение и общи изисквания. Хармонизиран европейски стандарт (EN) съгласно IMT-2000, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) (UE), съгласно
IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-3

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 3: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) (BS), съгласно
IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-6

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни
мрежи, съгласно IMT-2000. Част 6: Хармонизиран европейски стандарт (EN)
за CDMA TDD (UTRA TDD) (UE), съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-7

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 7: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA TDD (UTRA TDD) (BS), съгласно IMT-2000, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-11

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 11: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
(ретранслатори), съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър,
работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в обхватите за
PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените
изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

ETSI EN 302 623

Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния обхват от
3400 MHz до 3800 MHz. Мобилни крайни станции. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 303 035-1

Наземни TETR A радиосъоръжения (TETR A). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

С Т Р.
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БДС EN 303 035-2

Наземни TETR A радиосъоръжения (TETR A). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21:
Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22:
Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23:
Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ETSI TR 102 001

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Systems reference
document for TETRA Advanced Packet Service (TAPS)

ETSI TR 102 491

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); TETRA Enhanced
Data Service (TEDS); System reference document

ETSI TS 125 101

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio
transmission and reception (FDD)

ETSI TS 125 104

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio
transmission and reception (FDD)

ETSI TS 125 106

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);���������������������������
UTRA
��������������������������
repeater radio transmission and reception

9309

“
Председател: В. Божков

Поправка. Министерството на здравеопазването прави следната поправка на допусната техническа
грешка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“ (ДВ, бр. 91 от 2010 г.): В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Наредба № 21 от 2004 г.“ да се четат „Наредба № 25 от 2010 г.“.
9506
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-62 от 08.11.2010 г. на
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
за извършване на монтажни работи за следните
обекти: 1. Радиорелейна станция РРТС „Кайнадина“; 2. Радиорелейна станция РРТС „Шейновец“;
3. Радиорелейна станция РРТС „Снежанка“; 4.
Радиорелейна станция РРТС „Гребенец“; 5. Радиорелейна станция РРТС „Здравец – Копривките“;
6. Радиорелейна станция РРС „Славовица“; 7.
Радиорелейна станция РРС „Гарваница“; 8. Радио
релейна станция РРС „Нова Загора“; 9. Радио
релейна станция РРС „Аида“; 10. Радиорелейна
станция РРТС „Стара Загора“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след съобщаването му в „Държавен вестник“
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
9284
19. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал:
1. Заповед № РС-60 от 21.10.2010 г. на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ при Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за допълване на разрешение за
строеж № РС-8 от 14.05.2007 г. за подпорна стена
при надлез Виница при км 192+063.61 за обект
„Реконструкция и електрификация на жп линията
по коридор IV и IX „Пловдив – Свиленград“ на
територията на община Първомай при условията
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс; 2. Заповед № РС-61 от 4.11.2010 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ при МРРБ за допълване
на разрешение за строеж № РС-19 от 8.04.2010 г.
за съществени отклонения за големи съоръжения
за обект „Автомагистрала „Тракия“ (А-4) „Оризово – Бургас“, участък: Лот 2 „Стара Загора – Нова
Загора“ от км 210+100 до км 41+900“ – основно
трасе, на територията на областите Стара Загора
и Сливен. Предварителното изпълнение по т. 1
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ,
а заповедите за допълване на разрешенията за
строеж могат да се обжалват в 14-дневен срок
след обнародването им в „Държавен вестник“.
9313
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Плевен, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 133, ал. 3 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 3/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Плевен, Камелия Васева Кунчева – адвокат
от Адвокатската колегия – Плевен, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три години.
9238

44. – Медицинският университет – Плевен, на
основание Решение № 295 от 2010 г. на Министерския съвет обявява конкурси за докторантури
по следните научни специалности за учебната
2010 – 2011 г.:
№
по
ред

Шифър

Научна
специалност

Образователна
и научна степен „доктор“
ред.

зад.

03.00.00 Медицински
науки
03.01.00

Медицина

03.01.47

Кардиология

1

1

2.

03.01.50

Педиатрия

2

1

3.

03.01.38

Анестезиология
и реаниматология

1

1

4.

03.01.17

Белодробни болести

1

–

5

3

1.

Общо

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или
нотариално заверено копие от нея или уверение
за успешно положени държавни изпити; 4. копие
от трудов договор – за участниците в конкурса за
задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Кандидатите за докторанти следва
да имат предвид, че докторантът има права по
чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно
чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият
заплаща такса за първата година за обучение
съгласно Закона за висшето образование. Срок
за подаване на документите за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – два месеца, считано от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат
1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
9427

С ЪД И Л И Щ А
43. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през януари 2011 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 17.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1130/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3966/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Величко Цветанов Манчов, Казичене,
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ул. Никола Петков 62; Виолета Павлова Вълчева,
Казичене, ул. Никола Петков 26; Георги Петков
Нешев, Казичене, ул. Кръстьо Пастухов 14; Дафина
Манолова Казакова, Казичене, ул. Стари Искър
1; Донка Атанасова Величкова чрез Цветан
Величков, Казичене, ул. Никола Петков 64; Иван
Петков Нешев, Казичене, ул. Кръстьо Пастухов
14; Или я Цветанов Величков, Казичене ул.
Александър Стамболийски 36; Павел Величков
Симеонов, Казичене, ул. Никола Петков 26; Радко
Божилов Ангелков, Казичене, ул. Хан Аспарух
56; Румяна Павлова Михайлова, Казичене, ул.
Никола Петков 26; Свободка Павлова Цекова,
Казичене, ул. Никола Петков 26; Стефан Божилов
Ангелков, Казичене, ул. Апостол Ламбов 13; Тодор
Любомиров Величков, Казичене, ул. Никола
Петков 64, срещу Борянка Йорданова Шолева
чрез адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41,
ет. 1; Емилия Николова Бранкова чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1; Иванка
Николова Апостолова чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Солунска 41, ет. 1; Манол Йорданов
Манолов чрез адвокат Георгиева, София, ул.
Солунска 41, ет. 1; Цветанка Атанасова Коцева
чрез адвокат Желязкова, София, ул. Граф Игнатиев
34 Б, ет. 3, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 1911/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Сашо Димитров Стоянов, Кюстендил,
ул. Спартак 30; Теменужка Димитрова Стоянова
ч рез а д вок ат Ма нова, К юс т ен д и л, ул. Цар
Освободи тел 64, ет. 2, срещ у Ива Иванова
Спиридонова, Кюстендил, ул. Спартак 30.
Първо гражданско отделение, 329/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
701/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Димка Георгиева Ингилизова, Варна,
ул. Алеко Константинов 10, ет. 1, ап. 2, срещу
Общ инска сл у жба „Земедел ие – Добри ч ка“,
Добрич и страна Община Добричка, Добрич.
Трето гражданско отделение
Трето граж данско отделение, 47/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Стефан Пелов Стоев, София, ж.к. Дианабад,
бл. 31А, вх. А, ап. 19, срещу „Черневи“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Борисов
Чернев, чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32;
Пламен Борисов Чернев с фирма ЕТ „Пламен
Чернев“, Шумен, ул. Хан Кормисош 3.
Трето гражданско отделение, 115/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
307/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
пода дена от Маргарита Петкова Маринова,
Плевен, ул. Берковица 28; Марин Цанков Маринов,
Плевен, ул. Берковица 28, срещу Диана Илчева
Ракова, Плевен, ул. Берковица 41; Йорданка
Спасова Ракова, Плевен, ул. Берковица 41; Поля
Илчева Ковачева, Димитровград, ул. Христо
Данов 5, вх. Б, ап. 13; Симеон Маринов Раков,
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Плевен, ул. Берковица 41; Стоянка Димитрова
Герашка чрез адвокат Найден Найденов, Плевен,
ул. Полтава 1, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 158/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Топливо“ – АД, клон, Пловдив,
ул. Васил Левски 3, Пловдив, срещу Красимир
Иванов Кралев, чрез адвокат Александър Атанасов
Александров, Пловдив, ул. Христо Ботев 105, офис
1; Станко Нанев Нанев чрез адвокат Александър
Атанасов Александров, Пловдив, ул. Христо Ботев
105, офис 1; Чавдар Георгиев Цачев чрез адвокат
Александър Атанасов Александров, Пловдив, ул.
Христо Ботев 105, офис 1.
Трето гражданско отделение, 166/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
509/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
София, Поделение за товарни превози – Пловдив,
чрез адвокат Мария Гунчева, Пловдив, бул.
Македония 2, ет. 2, срещу Мариан Димитров
Славов, Свиленград, ул. Хан Аспарух 85.
Трето гражданско отделение, 344/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Любен Иванов Гицов, Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 58, вх. Д, ет. 3, ап. 9, срещу
„А лекс – М“ – ЕООД, чрез адвокат Серьожа
Николов, Плевен, ул. Ресен 8; Иванка Иванова
Пъшева, с. Божурица, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Трето гражданско отделение, 440/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1798/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София,
бул. Тотлебен 21, срещу Татяна Ненчева Дончева,
чрез адвокат Емилия Митова Митова, Своге, ул.
Искър 1, бл. 57, вх. 9, ет. 2, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 478/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
639/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община Якоруда, ул. Васил Левски
1, срещу Исмаил Реджеп Цикалов, Якоруда ул.
Цар Борис Трети 183.
Трето гражданско отделение, 533/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1127/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Светлозар Георгиев Андреев, с. Баня,
община Разлог, срещу Национална агенция за
приходите – Териториална дирекция, Благоевград,
ул. Гьорче Петров 2.
Трето гражданско отделение, 621/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2010 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Тошо Георгиев Тодоров, Монтана,
ж.к. М ла дос т 1, бл. 1, вх. Б, а п. 24, срещ у
„Монбат“ – АД, Монтана, ул. Индустриална 76.
Трето гражданско отделение, 669/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2160/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емил Тодоров Лилов чрез адвокат
Бойко Ботев, Софи я, ул. А лабин 48, срещу
Министерството на здравеопазването, София,
пл. Света Неделя 5.
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НА 18.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1821/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1665/2008 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от Йордан Славчев Велинов чрез
адвокат Добрева, София ул. Васил Кирков 21,
офис 1, партер; Люба Панайотова Велинова чрез
адвокат Добрева, София, ул. Васил Кирков 21,
офис 1, партер; Светла Милчова Христова чрез
адвокат Добрева, София, ул. Васил Кирков 21,
офис 1, партер; Стефка Милчова Шопова чрез
адвокат Добрева, София, ул. Васил Кирков 21,
офис 1, партер; Тончо Славчов Велинов чрез
адвокат Добрева, София, ул. Васил Кирков 21,
офис 1, партер, срещу Димитър Василев Петров,
София, ж.к. Люлин, бл. 329, вх. Д, ап. 93; Емилия
Димитрова Петрова, София, ж.к. Люлин, бл. 329,
вх. Д, ап. 93; „Рослин Капита л Партнърс –
България“ – ООД, София, район „Средец“, бул.
Фр. Нансен 17, ет. 5, ап. 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 479/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Ученически отдих и спорт“ – ЕАД, София,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5, срещу
Аргир Иванов Деляков, Поморие, ул. Явор 62;
Атанас Иванов Деляков, с. Равда, община Несебър,
ул. Гоце Делчев 22; Величка Иванова Йовчева,
с. Равда, община Несебър, ул. И. Карасулски
2; Веселин Георгиев Столев, Несебър, ул. Отец
Пайсий 7; Димитрина Захариева Томова чрез
адвокат Чанка Попова, Несебър ул. Иван Вазов
23А; Желязка Иванова Столева, Несебър, ул. Отец
Пайсий 7; Зара Благоева Кусева, с. Ахелой, община
Поморие, ул. Рила 52; Захари Георгиев Столев,
Несебър, ул. Отец Паисий 7; Иванка Илиева
Кусева, с. Равда, община Несебър, ул. Хр. Ботев
5; Катя Спасова Кехайова, Поморие, ул. Захари
Стоянов 26А; Лиляна Христова Делякова,Поморие
ул. Крайбрежие 13; Любомир Василев Кусев чрез
адвокат Чанка Попова, Несебър, ул. Иван Вазов
23 А; Пепа Димитрова Делякова-Желева чрез
адвокат П.Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов
23, ет. 2; Петър Спасов Кехайов, Поморие, ул.
Захари Стоянов 26А; Светла Богоева Кусева,
с. Равда, община Несебър, ул. Хр. Ботев 7; Снежа
Димитрова Ванчурова, Поморие, ул. Крайбрежна
13; София Василева Кусева, София, ж.к. Люлин,
бл. 402, вх. В, ет. 6; София Илиева Димитрова,
Стара Загора, ул. Ив. Вазов 11, вх. А, ет. 4; Тодор
Иванов Деляков, с. Равда, община Несебър, ул.
Гоце Делчев 24; Трайко Захариев Кусев, с. Равда,
община Несебър, ул. Хр. Ботев 9; Христина
Крумова Кусева, София, ж.к. Люлин, бл. 402,
вх. В, ет. 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 357/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
654/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Николов Пумпалов, София,
ул. Уйлям Гладстон 39; Лъчезар Александров
Пумпалов, София, ул. Уйлям Гладстон 39; Мариана
Василева Пумпалова, София, ул. Уйлям Гладстон
39; Никола Александров Пумпалов, София, ул.
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Уйлям Гладстон 39, срещу Иванка Коцева КоцеваПумпалова, София, ул. Уйлям Гладстон 39, ет. 2;
Петър Николов Пумпалов, София, ул. Уйлям
Гладстон 39, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 396/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
763/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Анко Динев Ангелов, гр. Гълъбово,
ул. Христо Ботев 26; Златка Милева Кънева,
гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 26; Илиан Динев
Ангелов, гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 26; Районен
съд – Раднево, гр. Раднево, и контролираща
ст рана А пелат ивна п рок у рат у ра – П ловдив;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 462/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
580/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
Русе, ул. Пиротска 24, срещу Галина Ангелова
Маринова, Русе, бул. Плиска 56, вх. А, ет. 2,
ап. 1, блок Средец; Милен Цонев Маринов, Русе,
бул. Плиска 56, вх. А, ет. 2, ап. 1, блок Средец;
Прокуратура на Република България, София;
Цони Маринов Цонев, Русе, бул. Плиска 56, вх. А,
ет. 2, ап. 1, блок Средец.
Трето гражданско отделение, 560/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5184/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валентин Иванов Панев чрез адвокат
Георги Милушев, съдебен адрес София, бул.
Витоша 1 А, кантора 159, срещу Даниел Георгиев
Господинов чрез адвокат Верка Миленова, съдебен
адрес София, ул. Будапеща 32.
Трето гражданско отделение, 590/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9519/2009 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т С т оли чна общ ина, Софи я, ул.
Московска 33, срещу Силвер Кирилов Кирчев
чрез адвокат Илиян Мазев, София, ул. Позитано
14, ет. 1, офис 4.
Трето гражданско отделение, 625/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
580/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Андонов Берберов, София,
ж.к. Връбница, „Република“ 2, ул. 1-ва 34, срещу
Министерството на вътрешните работи, София,
ул. Шести септември 29.
Трето гражданско отделение, 713/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2010 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Ибрах им Мюмюнов Мех медов,
с. Макариополско, община Търговище; Икбале
М юм юнова Исма и лова, с. Прола з, общ и на
Търговище, срещу Азиз Хасан Азиз, с. Единаковци,
община Хитрино; Фатме Хасанова Шабанова,
с. Макариополско, община Търговище; Хайрие
Хасан Хюсеин, с. Единаковци, община Хитрино.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 697/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
786/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Главчев груп“ – ООД, Пловдив,
бул. Шес т и сеп т ем ври 2 47; Пе т ър Тодоров
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Главчев, Пловдив, бул. Шести септември 274,
срещу Комисията за установяване на имущество
придобито от престъпна дейност (КУИППД),
Пловдив, бул. Санкт Петербург 55, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
НА 19.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 214/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Варна Автотранспорт“ – ООД, представлявано
от управителя Емил Цонев Пенев, Варна, бул.
Владислав 110, офис 8, срещу Бонка Петкова
Тодорова, Варна, ул. Д-р Пискюлиев 54; Пенка
Петкова Ралева, Варна, ул. Акад. Курчатов, бл. 52,
ет. 2, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 236/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1899/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанаска Петрова Велинова чрез
адвокат Иван Маринов, Пловдив, ул. Р. Даскалов
72, ет. 2, офис 10, срещу Петър Стайков Петров
чрез адвокат Георги Сидеров, Пловдив, бул. 6
септември 177.
Първо гражданско отделение, 251/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
855/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена
от ПК „Божур“ чрез адвокат Лора Ангелова,
Сливница, пл. Съединение 1, ет. 1, срещу Маноил
Кирилов Манолов чрез адвокат Деян Станев,
София, пл. П. Р. Славейков 7, вх. В, ет. 1, ап. 54.
Първо гражданско отделение, 340/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
773/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Величка Неделчева Желязкова чрез адвокат
Милица Христова, Варна, ул. Ал. Пушкин 24,
ет. 2, срещу „Любов“ – ЕООД, представлявано от
Людмила Данилова, чрез адвокат Ива Грахова,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 79, вх. В, ет. 4, ап. 24,
и трета страна Даниела Асенова Ненкова, Варна,
ж.к. Вл. Варненчик, бл. 405, вх. 16, ет. 6, ап. 43;
Мария Асенова Каменова, Варна, ж.к. Възраждане
68, ет. 9; Минчо Георгиев Атанасов, Варна, ул.
Обзор 24.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1827/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Торн“ – АД, Перник, ул. Черешово
топче 3/6, срещу Стоян Кирилов Илиев, София.
Трето гражданско отделение, 404/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1215/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Красимира Йовчева Петрова, Варна,
ул. Петър Райчев 3, вх. 3, ет. 6, срещу Милен
Цвятков Петров, София, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул.
Г. Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 833/2009,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 199/2005 по описа на Апелативен съд
София, подадена от СУ „Св. Климент Охридски“,
София, бул. Цар Освободител 15, срещу Съюза
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на българските художници, София, ул. Шипка
6, и с т ра на д ърж а вата ч рез м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството, ул.
Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 954/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
189/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ – ООД, Велико Търново, ул. Яворов
30, чрез адвокат Веселка Илиева Коева, Велико
Търново, ул. България 1 – кантора, срещу Николай
Михайлов Николов, Велико Търново, ул. Зеленка
78, чрез адвокат Ганка Христанова, Велико
Търново, бул. България 2.
Четвърто гражданско отделение, 1035/2009,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 4 051/2 0 0 7 по оп ис а н а С о фи йск и
градски съд, подадена от „Петрол“ – АД, София,
представлявано от Светослав Стефанов Йорданов,
София, бул. Черни връх 43, срещу Валентин
Русанов Вълев, Плевен, ул. Крали Марко 11,
бл. Искра, вх. Д, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1105/2009,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 114/2009 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Община Стара Загора чрез
процесуален представител Кремена Петрова,
съдебен адрес Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 107, срещу Иванка Петкова Димитрова
чрез адвокат Светлозар Русев Златанов, Стара
Загора, ул. Кольо Ганчев 64.
Четвърто гражданско отделение, 1476/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2009 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Димитрина Димова А д жемова,
Силистра, ул. Петър Бояджиев 5, вх. А, ет. 1, ап. 2,
срещу Професионално училище по механизация на
селското стопанство „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище,
област Силистра.
Четвърто гражданско отделение, 1510/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Илиана Георгиева Иванова, Велико
Търново, ул. Силвестър 12, вх. А, чрез адвокат
Йордан Георгиев Минчев, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39; Славчо Стефанов Иванов,
Велико Търново, ул. Силвестър 12, вх. А, чрез
адвокат Йордан Георгиев Минчев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, срещу Георги Христов
Нешев, с. Хотница, община Велико Търново.
НА 20.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1610/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/20 09 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от ЗПК „Прогрес“, с. Бояново чрез
адвокат Канева, Ямбол, ул. Ж. Папазов 5, ет. 4,
кантора 1, срещу „Ямболпроект“ – ЕООД, Ямбол,
ул. Николай Петрини 37.
Първо гражданско отделение, 1680/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Силова електроника“ – ЕООД (в
ликвидация), чрез ликвидатора Атанас Василев,
София, район „Триадица“, бул. Витоша 37, ет. 3,
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срещу Владислава Христова Чингарова, Пловдив,
ул. Благовест 18, ет. 4, ап. 11; Милчо Стоичков
Василев чрез адвокат Тонкова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 2, офис 10; Николета Петрова
Чингарова, Пловдив, ул. Благовест 18, ет. 4, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 1687/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2041/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Минчо Митев Иванов, с. Ново
Оряхово, област Варна; Петър Митев Панайотов,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 50, вх. Б, ет. 2, ап. 28,
срещу Велислав Цвятков Велев чрез адвокат
Митева, Варна, ул. А. Велешки 16; Емилия
Ставрева Велева чрез адвокат Митева, Варна,
ул. А. Велешки 16.
Първо гражданско отделение, 1711/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Емилия Димитрова Бакалова чрез
адвокат Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев
13, ет. 4, ап. 5, срещу Михаил Иванов Бакалов,
Свиленград, ул. Света гора 25, и трета страна ЕТ
„Черита – Ив. Желаязков – Е. Бакалова – Анка
Георгиева“, Свиленград, ул. Света гора 25.
Първо гра ж данско отделение, 1788/20 09,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 268/2009 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Община Плевен, Плевен,
пл. Възраждане 2, срещу Окръжен съюз на ����
т���
рудово-производителните кооперации чрез адвокат
Христов, Плевен, ул. Ресен 4, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1242/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Анелия Ивайлова Кирова чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21;
Ивайло Красимиров Киров чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21;
Красимир Ивайлов Киров чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21;
Младен Ивайлов Киров, чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21;
Румяна Ивайлова Кирова чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
срещу Асен Симов Асенов, с. Глогово, област
Ловеч, ул. Пенка Михайлова 2; Росица Симова
Илиева, с. Градежница, област Ловеч, ул. Иван
Вазов 345; Румен Симов Асенов, с. Глогово,
област Ловеч.
Второ гражданско отделение, 1286/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1610/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Антония Дякова Танева чрез адвокат
Милена Каменова Плочева, София, ул. Иван Вазов
24 – 26, ет. 1; Весела Кирилова Иванова чрез
адвокат Милена Каменова Плочева, София, ул.
Иван Вазов 24 – 26, ет. 1; Димка Тодорова Танева
чрез адвокат Милена Каменова Плочева, София,
ул. Иван Вазов 24 – 26, ет. 1; Екатерина Иванова
Пейчева-Мизова чрез адвокат Милена Каменова
Плочева, София, ул. Иван Вазов 24 – 26, ет. 1;
Николай Иванов Иванов, чрез адвокат Милена
Каменова Плочева, София, ул. Иван Вазов 24 – 26,
ет. 1; Орлин Димитров Танев, чрез адвокат
Милена Каменова Плочева, София, ул. Иван
Вазов 24 – 26, ет. 1; Пламена Янкова Горанова
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чрез адвокат Милена Каменова Плочева, София,
ул. Иван Вазов 24 – 26, ет. 1; Румен Иванов Танев
чрез адвокат Милена Каменова Плочева, София,
ул. Иван Вазов 24 – 26, ет. 1; Теофана Димитрова
Михова чрез адвокат Милена Каменова Плочева,
София, ул. Иван Вазов 24 – 26, ет. 1, срещу
„Имвест и Ко“ – ООД, Ямбол, чрез адвокат
Добринка Димитрова, Стара Загора, ул. Ген. Гурко
54, ап. 5; Емилия Пейчева Танева-Цветкова чрез
адвокат Костадин Атанасов Атанасов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 71, ет. 2; Кристина Иванова
Попиванова чрез адвокат Костадин Атанасов
Атанасов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 71, ет. 2;
Надя Ангелова Попиванова чрез адвокат Костадин
Атанасов Атанасов, Пловдив, ул. Райко Даскалов
71, ет. 2; Пейчо Ангелов Мишев, София, ул. Г.
С. Раковски 117; Румяна Арсова Цветкова чрез
адвокат Костадин Атанасов Атанасов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 71, ет. 2; Станислав Пейчев
Танев чрез адвокат Костадин Атанасов Атанасов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 71, ет. 2; Теофана
Пейчева Димова чрез адвокат Костадин Атанасов
Атанасов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 71, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1302/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1645/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Любомир Господинов Господинов,
Варна, ул. Неофит Бозвели 15, ет. 6, ап. 17; Мариана
Петкова Господинова, Варна, ул. Неофит Бозвели
15, ет. 6, ап. 17, срещу Деспа Атанасова Павлова,
чрез адвокат Звезделина Стоянова, Варна, бул.
Владислав Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Добринка
Адамова Стефанова чрез адвокат Звезделина
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16А,
ет. 3, ап. 9; Добринка Събева Адамова чрез адвокат
Звезделина Стоянова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Екатерина Йорданова
Георгиева чрез адвокат Звезделина Стоянова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9;
Живка Тодорова Адамова чрез адвокат Звезделина
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16А,
ет. 3, ап. 9; Иванка Адамова Пенева чрез адвокат
Звезделина Стоянова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Иванка Христова
Георгиева чрез адвокат Звезделина Стоянова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9;
Калудка Христова Драхау чрез адвокат Звезделина
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик
16А, ет. 3, ап. 9; Пенка Йорданова Николова
чрез адвокат Звезделина Стоянова, Варна, бул.
Владислав Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Фотинка
Христова Тодорова чрез адвокат Звезделина
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16А,
ет. 3, ап. 9; Христо Атанасов Христов чрез адвокат
Звезделина Стоянова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16 А, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 74 4/2 010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 99 0/20 09 по оп иса на А пелат и вен
съд Пловдив, подадена от Димитър Драганов
Тодоров чрез адвокат Александър Желязков,
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81А, ет. 1,
срещу „Агро – Славянин“ – ООД, чрез адвокат
Кина Лисичкова, Стара Загора, бул. М. Кусев
40, ет. 4, ап. 11.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 793/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3696/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Трудово-производителна кооперация
„Хемус“, София, ул. Проф. Иван Георгов 1Б, срещу
а) Йордан Георгиев Кирчев, София, ж.к. Горна
Баня, ул. 638 № 4; Йордан Георгиев Кирчев чрез
адвокат Антоанета Миланова Китова, София ул.
Калоян 8, ет. 1, офис 7.
Четвърто гражданско отделение, 1451/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „НЕК“ – ЕА Д, София,
Предприятие „АЕЦ Белене“ – район „Площадка
Белене“, гр. Белене, ул. Фердинант Дечев 1;
а) „НЕК“ – ЕАД, София, Предприятие „АЕЦ
Белене“ – район „Площадка Белене“, София, ул.
Веслец 16, срещу Георги Йовков Стоянов чрез
неговата майка и законен представител Неда
Иванова Стоянова, гр. Белене, ул. Възраждане
4, бл. 1/77, вх. А, ап. 9; Неда Иванова Стоянова,
гр. Белене, ул. Възраждане 4, бл. 1/77, вх. А, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 1493/2009,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1136/2008 по описа на Окръжен съд
София, подадена от Николай Павлов Николов
чрез адвокат Георги Донков, Ботевград, област
София, ул. Саранск 5г, срещу Стефан Маринов
Стефанов, гр. Етрополе, област София, ул. Георги
Бакалов 22.
Четвърто гражданско отделение, 1575/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
920/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Зоя Петрова Икова, съдебен адрес Варна, ул.
Поп Харитон 19, чрез адвокат Ивайло Иванов
Петров; Ивайло Иванов Петров, съдебен адрес
Варна, ул. Поп Харитон 19 – адвокат Ивайло
Иванов Петров; Минка Панайотова Тодорова,
съдебен а д рес Варна, ул. Поп Хари т он 19,
чрез адвокат Ивайло Иванов Петров, срещу
Красимир Станев Калев, съдебен адрес Варна,
ул. Страхил войвода 14, адвокат Владимир Данев;
„Интер – Калев“ – ЕООД, с управител Красимир
Станев Калев, съдебен адрес Варна, ул. Страхил
войвода 14, чрез адвокат Владимир Данев.
Четвърто гражданско отделение, 1749/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от а) Христо Славов Славов, Казанлък,
област Стара Загора, ул. Цанко Церковски 27; а)
Иван Христов Иванов, Казанлък, област Стара
Загора, ул. Цанко Церковски 27; а) Неда Милкова
Иванова, Казаналък, област Стара Загора, ул.
Кадемлия 27; а) Павлета Милева Иванова чрез
адвокат Цветанка Иванова Маркова, Казанлък,
област Стара Загора, ул. Славянска 9, офис 2;
Иван Христов Иванов чрез адвокат Евгени Пенчев
Джурков, Казанлък, област Стара Загора, ул.
Розова долина 4; Неда Милкова Иванова чрез
адвокат Цветанка Иванова Маркова, Казанлък,
област Стара Загора, ул. Славянска 9, офис 2;
Павлета Милева Иванова, Казанлък, област Стара
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Загора, ул. Кадемлия 27; Христо Славов Славов
чрез адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък,
област Стара Загора, ул. Розова долина 4.
Четвърто гражданско отделение, 1788/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Анжела Богданова Миленова чрез
адвокат Сашка Василева Сотирова, Радомир,
област Перник, ул. Христо Ботев 20; Нелка
Николова Щумбергер, Перник, област Перник,
ул. Стара чешма 22.
Четвърто гражданско отделение, 620/2010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 310/2009 по описа на Окръжен съд
Хасково, подадена от Георги Атанасов Шишков,
Свиленград, област Хасково, ул. Ген. Струков 6,
срещу Димитър Петров Вранчев, Свиленград,
област Хасково, кв. Младост, бл. 6, вх. В, ет. 1,
ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 722/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11817/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванка Стоименова Пачева, Драгоман,
община Драгоман, Софийска област, ул. Велчова
завера 26а, срещу Управление на движението на
влаковете и гаровата дейност към Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, София,
чрез юрисконсулт Тихомир Тодоров, София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 120А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 808/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
900/2009 по описа на Окръжен съд Софи я,
подадена от Митко Максимов Христов, Сливница,
Софийска област, ул. Христо Ботев 7, вх. А, ет. 4,
ап. 13, срещу „АМ Секюрити“ – ЕАД, Божурище,
Софийска област, бул. Европа 157.
НА 24.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 98/2007, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3244/2002 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антоанета Иванова Хаджипетрова
чрез адвокат Дора Христова Асенова, София, ул.
Княз Борис Първи 98, партер; Ганка Александрова
Ха д ж ипет рова-Стан чева ч рез а двокат Дора
Христова Асенова, София, ул. Княз Борис Първи
98, партер; Дора Христова Асенова лично и като
управител на Фондация „Павел и Анка х.Петрови“,
София, ул. Княз Борис Първи 98, партер; Мария
Александрова Вълчева чрез адвокат Дора Христова
Асенова, София, ул. Княз Борис Първи 98, партер;
Райна Недева Стратиева чрез адвокат Дора
Христова Асенова, София, ул. Княз Борис Първи
98, партер; Ана Ангелова Барова; Станка Георгиева
Хаджипетрова; Михаела Ивайлова Петрова чрез
нейната майка и законна представителка Делка
Николова Костова, срещ у Ва лери Ва лериев
Василев, Софи я, ул. Цар Самуил 52; Васил
Цветков Василев, София, ул. Пиротска 84, ет. 3;
Георги Цветков Василев, София, ул. Пиротска
84, ет. 3; Маргарита Бориславова Дамянова,
София, ул. Цар Самуил 52; Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19; Радомир

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

Валериев Василев, София, ул. Цар Самуил 52;
Столична община – район „Възраждане“, София,
ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 1223/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2751/2004 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т А лекса н д ра Н и к улаус Гре т енГенева, Софи я; А нета Маринова Хрис т ова,
София; Благовест Маринов Конов чрез адвокати
Комитова, Янев и Трандев, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2; Валя Стефанова Боюклийска,
София; Добри Христов Генев, София; Евдокия
Василева Нинова, София; Екатерина Николова
Нанова, София; Елена Гаврилова БочароваТунчева, София; Елисавета Славова Бочарова,
София; Здравка Георгиева Найденова, София;
Илиана Иванова Цекова, София; Мария Георгиева
Попова, София; Марко Илиев Рясков, София;
Марта Иванова Георгиева-Маркосян, София;
Михаела Георгиева Генева-Радева, София; Мишел
Илиев Рясков, София; Никола Марков Рясков
чрез адвокати Комитова, Янев и Трандев, София,
ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; Павла Георгиева
Попова-Лазарова, София; Паоло Карло Джулини,
София; Петър Никулаус Генев, София; Радка
Димитрова Станева, София; Радка Иванова
Макавеева, София; Радка Стефанова Москова,
София; Росислав Гаврилов Бочаров, София; Сава
Маринов Конов чрез адвокати Комитова, Янев и
Трандев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; Сава
Марков Рясков чрез адвокат Комитова, София,
ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; Стефан Христов
Чалгаджиев, София; Татяна Илиева Ряскова-Ван
Тетс, София; Татяна Стефанова Кожухарова чрез
адвокати Комитова, Янев и Трандев, София, ул.
Граф Игнатиев 23, ет. 2; Татяна Илиева РасковаВан Тетс; Татяна Стефанова Кожухарова, срещу
Ина Христова Градева чрез адвокат Гу нев,
София, ул. Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9; „Пром
кооп“ – ООД, София, ул. Владайска река 12;
Централен кооперативен съюз, София, ул. Георги
Сава Раковски 99.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 110/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Раиф Халил Раиф, Кърджали, ж.к.
Възрож денци – Прилепци 129, срещу Генади
Райков Емилов със съдебен адрес Кърджали,
бул. Беломорски 42, ет. 1, чрез адвокат Димитър
Димитров; Севилджан Йозакча със съдебен адрес
Кърджали, бул. Беломорски 42, ет. 1, чрез адвокат
Димитър Димитров; Севим Атасой със съдебен
адрес Кърджали, бул. Беломорски 42, ет. 1, чрез
адвокат Димитър Димитров; Севинч Тюркмен със
съдебен адрес Кърджали, бул. Беломорски 42, ет. 1,
чрез адвокат Димитър Димитров; Селиме Атасой
със съдебен адрес Кърджали, бул. Беломорски 42,
ет. 1, чрез адвокат Димитър Димитров; Тургай
Атасой (Тургай Рамадан Емин) със съдебен адрес
Кърджали, бул. Беломорски 42, ет. 1, чрез адвокат
Димитър Димитров.
Второ гражданско отделение, 192/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
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от „Карной“ – ЕООД, чрез Елза Чавдарова Генчева
от с. Тополица, община Айтос, в качеството є
на ликвидатор, чрез адвокат Радостин Станчев,
Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, срещу Районен
кооперативен съюз „Орало“, гр. Карнобат, ул.
Кооперативна 6, и трета страна Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Славянска 8; ЕТ Елза Чавдарова Генчева с
фирма „Елве – Веге – Елза Генчева“ чрез адвокат
Красимира Михова, Бургас, ул. Фердинандова 43.
Второ гражданско отделение, 262/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3413/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Петър Георгиев Кривенчев чрез
адвокат Сийка Филипова Масалджиева, Пловдив,
ул. Златарска 1, срещу Екатерина Кръстева
Мандова, Пловдив, ул. Ш. Петьофи 19, ет. 3;
Тодор Андреев Мандов, Пловдив, ул. Ш. Петьофи
19, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 102/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2008 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ПФК „Нафтекс“ – АД, със съдебен
адрес Бургас, ул. Александровска 115, вх. Б,
ет. 3 – адвокат Керка Богоева, срещу Христо
Божинов Порточанов чрез адвокат Мартин Богдев,
Бургас, ул. Сердика 2 Б.
Трето гражданско отделение, 431/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Сартен България“ – ООД, Плевен, ул.
Георги Кочев 91, срещу Поля Христова Димитрова,
Плевен, ул. Неофит Бозвели 5, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 551/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
626/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Петър Динков Драганов, Харманли,
ул. Хан Аспарух 5, срещу Божидар Василев
Благоев, Харманли, ул. Бенковски 4, бл. 113, вх. Б,
ет. 1, ап. 4; Васил Благоев Грудев, Харманли, ул.
Бенковски 4, бл. 113, вх. Б, ет. 1, ап. 4; Дияна
Петрова Грудева, Харманли, ул. Бенковски 4,
бл. 113, вх. Б, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 586/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1792/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Снежина Димитрова А нгелова,
Банкя, община Банкя, област София 3, ул. Окол
23, срещу Галина Василевна Кабенкова, София,
ул. Искър 46, ет. 3; Росен Стефанов Попадиин,
София, ул. Искър 46, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 634/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2009 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Цветомир Иванов Мичев чрез адвокат
Михаела Геневска, Севлиево, ул. Стефан Пешев
91, срещу Иванка Митева Гичева, Севлиево, ул.
Стара планина 129, вх. Д, ет. 7, ап. 20; Тодорка
Илиева Мичева, с. Ловнидол, община Севлиево.
Трето гражданско отделение, 1324/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1818/2009 по описа на ВКС, 3-то гр. отделение,

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

подадена от Стелла Георгиева Владимирова,
Търговище, ул. Преслав 2, ст. 106, срещу Висшия
адвокатски съвет, София, ул. Калоян 1 А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1624/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
Териториална дирекция – Ловеч, ул. Търговска
24, дом „Преслав“, стая 207, срещу Евелин Панов
Евтимов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б,
ет. 2, ап. 6; ЕТ „Евелин – Евелин Евтимов“,
представляван от Евелин Панов Евтимов, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б, ап. 6; Илияна Донева
Евтимова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б,
ет. 2, ап. 6, и страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1768/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1314/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоянка Миленова Гарова, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, чрез адвокат Печеви, срещу
„Цигарена фабрика Пловдив“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 23.
Четвърто гражданско отделение, 1894/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2009 по описа на Окръжен съд Разг рад,
подадена от Община Разград, срещу Йордан
Тицков Йорданов, с. Осенец, община Разград,
ул. Ивайло 3.
Четвърто гражданско отделение, 159/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
421/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Благой Велков Младенов, Видин, ж.к. В. Левски,
бл. 108/3, ап. 61, срещу „Видахим“ – АД, Видин,
Южна промишлена зона.
Четвърто гражданско отделение, 243/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Български държавни железници“ – ЕА Д,
София, със съдебен адрес Бургас, р. г. „Владимир
Павлов“, Локомотивно депо; Тодор Николов
Петков със съдебен адрес Бургас, пл. Тройката
4, ет. 2, офис 12.
Четвърто гражданско отделение, 265/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
894/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Летище Горна Оряховица“ – ЕАД,
Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 4, срещу
Стефан Христов Узунов, Горна Оряховица, ул.
Отец Паисий 11, чрез адвокат Мария Стоянова.
Четвърто гражданско отделение, 429/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
692/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Обединена българска банка“ – АД, София, ул.
Света София 5, чрез адвокат Теодора СтояноваЛекова, срещу Александър Пешев Митков чрез
особен представител Светла Генова Генова, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311; Виола Тодорова
Александрова-Пешева, Враца, ул. К. Фотинов 2,
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вх. А, ап. 2; Пешо Митков Пешев, Враца, ул. К.
Фотинов 2, вх. А, ап. 2, и трета страна Ивайло
Цеков Лиловски, Враца, ул. Мито Цветков 1.
Четвърто гражданско отделение, 523/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6261/20 07 по описа на Районен съд Варна,
подадена от Росен Иванов Димиев със съдебен
адрес, чрез адвокат Ана Хаджиниколова, София,
бул. България 58, вх. Б, ет. 7, ап. 43 – 44, срещу
Галина Стефанова Жекова, Варна, ул. Неофит
Бозвели 3, офис 15, чрез адвокат Лиляна Чакърова,
и контролираща страна Агенция за социално
подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“,
Варна, ул. Цар Асен 43.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 203/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1454/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Адактинженеринг“ – ООД, чрез
адвокат Ана Велкова, София, ул. А лабин 8,
т. 7 „Симеонов & Дерменджиев“, срещу СМП
„Метални конструкции“ – ЕАД, София, ул. Камен
Андреев 24.
Първо търговско отделение, 913/2010, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 644/2010 по описа на ВКС, 2-ро т ърг.
отделение, подадена от Агенция за приватизация
и следприватизационен контрол, София, бул.
Г.М.Димитров 52А, срещу „Старт 99“ – ООД,
Хасково, ул. Найчо Цанов 6.
НА 25.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 125/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
377/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Величка Георгиева Николова чрез
адвокат Митов, София, ул. Лавеле 18а, ет. 6,
ап. 17; Йордан Георгиев Стефанов чрез адвокат
Ми тов,Софи я, ул. Лавеле 18а, ет. 6, ап. 17;
Йорданка Георгиева Егюпска чрез адвокат Митов,
София, ул. Лавеле 18а, ет. 6, ап. 17, срещу Димитър
Георгиев Стефанов, Бобов дол, област Кюстендил,
ул. Негулица 9; Иван Георгиев Стефанов чрез
адвокат Бояджиев, Дупница ул. Трети гвардейски
полк 12, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 252/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1846/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Борисов Амзин, София,
бул. Ви тоша 1 А , ет. 2, кан тора 260; Бойка
Троянова Найденова чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора
260; Борис Димитров Амзин чрез адвокат Славчо
Витанов Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2,
кантора 260; Борислав Петров Димитров чрез
адвокат Георгиев чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София; Борислава Николаева Ценкова
чрез адвокат Славчо Витанов Георгиев, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 260; Валентин
Троянов Ценков чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора
260; Велислава Петрова Димитрова чрез адвокат
Славчо Витанов Георгиев, София, бул. Витоша
1А, ет. 2, кантора 260; Венета Петрова Тончева
чрез адвокат Славчо Витанов Георгиев, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 260; Виолета
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Нинова Хинова чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора
260; Ганчо Георгиев Ценков чрез адвокат Славчо
Витанов Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2,
кантора 260; Гюлка Владева Ценкова чрез адвокат
Славчо Витанов Георгиев, София, бул. Витоша 1А,
ет. 2, кантора 260; Йорданка Борисова Ценкова
чрез адвокат Славчо Витанов Георгиев, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 260; Красимир
Борисов Ценков чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора
260; Лиляна Гиргинова Ценкова-Мишкина чрез
а д вок ат С ла вчо Ви та нов Георг иев, С офи я,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 260; Николина
Георгиева Ганчева чрез адвокат Славчо Витанов
Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 1, кантора
260; Роза Горчова Ценкова чрез адвокат Славчо
Витанов Георгиев, София, бул. Витоша 1А, ет. 2,
кантора 260, срещу Аксения Николаева Попова
чрез адвокат Стефка Тотева, София, ул. Д-р Г.
Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Раиса Степановна
Попова, София, ул. Др. Г. Вълкович 6, ет. 2,
офис „Е“; Цветан Николаев Попов чрез адвокат
Стефка Тотева, София, и контролираща страна
Агенция за социално подпомагане – Дирекция
„Социално подпомагане“ – Красно село, София,
ул.Ами Буе 79.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5041/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
610/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
пода дена о т К и ри л к а Пе т кова Пр ода новаК ирилова чрез адвокат Ненчо Рангелов със
съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември
154, ет. 1; Петко Петков Проданов чрез адвокат
Дил яна Илиева, съдебен адрес Софи я, бул.
Христо Ботев 28, ет. 4; Станимира Петкова
Проданова чрез адвокат Ненчо Рангелов със
съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември
154, ет. 1; Стойна Николова Проданова чрез
адвокат Ненчо Рангелов със съдебен адрес,
Пловдив, бул. Шести септември 154, ет. 1; Стоян
Станчев Проданов чрез адвокат Диляна Илиева
със съдебен адрес София, бул. Христо Ботев 28,
ет. 4, срещу „Главболгарстрой“ – АД, Пловдив,
бул. Руски 15 А.
Трето гражданско отделение, 595/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1066/2005 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валерия Станчева Юрукова, София,
ул. Ивайло 5, ет. 4, срещу Алекс Александров
Самунджи чрез адвокат Христо Студенчев, София,
ул. Граф Игнатиев 9; Мартин Якимов Спасов
чрез адвокат Йовнов, София, ул. Лавеле 32, ет. 4;
Станислав Анастасов Желязков чрез адвокат
Йовнов, София, ул. Лавеле 32, ет. 4.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 668/2 010,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 10/2010 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Пламенка Начева Николова, Видин,
ж.к. Христо Ботев, бл. 1, вх. А, ап. 6, срещу
„Вида – стил“ – АД, Видин.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1139/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул.
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Витоша 17, срещу Яким Палигоров Якимов чрез
адвокат Людмил Иванов Сръндев с адрес София,
ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 7.
Второ т ърг овско отде лен ие, 15/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1681/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Петър Господинов Господинов чрез
адвокат Йордан Домбулев със съдебен адрес
Пловдив, ул. Опълченска 15А, ет. 2, срещу Дора
Иванова Тотева чрез адвокат Георги Сидеров със
съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 177;
Иван Стоянов Тотев чрез адвокат Георги Сидеров
със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември
177; Светослав Стоянов Тотев чрез адвокат Георги
Сидеров със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести
септември 177.
Второ търговско отделение, 206/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1128/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4, срещ у Димит ър Ру менов
Кирилов чрез служебен защитник Християн
Станиславов, София, ул. Позитано 9А, ет. 4,
офис 11.
Второ търговско отделение, 263/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2374/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Удо Ерих Гюнтер Волф чрез адвокат
Августина Доспевска, София, ул. Христо Белчев
2, ет. 6, срещу ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 283/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2055/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Застрахователно
акционерно дружество „Алианц България“ – АД,
София, бул. Дондуков 59; Росица Чудомирова
Ноева чрез Валентина Йонкова, София, ул. Цар
Иван Шишман 8.
НА 26.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 276/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Иван Петков Райчев, Хасково, срещу
Рудник „Трояново-север“, клон на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, с. Ковачево, област Стара Загора.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 384/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от ЕТ Васил Любомиров Костов с фирма
„Васил Костов“, с. Любен Каравелово, област
Варна, чрез адвокат Милен Пенев Сутев, Варна,
ул. бул. 8-и приморски полк 128, ет. 1, ст. 118,
срещу ЕТ Стефко Иванов Митев с фирма „Стил
91М – Стефко Митев“, Добрич, бул. Трети март
52, чрез адвокат Константин Нейчев Караниколов,
Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б,ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 610/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
425/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Николинка Тончева Колева, Добрич,
ж.к. Дружба 3, бл. 40, ет. 8, ап. 39; Стефан Станчев
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Георгиев, Добрич, ж.к. Дружба 3, бл. 40, ет. 8,
ап. 39, срещу „Търговия на едро“ – ООД, Добрич,
ул. Антон Стоянов 2; Районен кооперативен съюз,
Добрич, бул. Двадесет и пети септември 26.
Четвърто гражданско отделение, 920/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2009 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Емил Рачев Иванов, с. Душево,
община Севлиево, срещу Христо Ангелов Христов,
с. Душево, община Севлиево, ул. Стара планина
12, чрез адвокат Златьо Гергиев Златев, Севлиево,
ул. Гочо Куев 12.
Четвърто гражданско отделение, 1276/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Мария Тодорова Кисьова, Смолян,
ул. Кокиче 5, вх. Б, ет. 4, ап. 24, срещу Регионален
инспекторат по образованието, Смолян, бул.
България 14, чрез адвокат Венета Русева, Смолян,
ул. Бузлуджа 7, ет. 8.
Четвърто гражданско отделение, 1585/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
297/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Помощно у чилище-интернат „Д-р Пет ър
Берон“, Враца, ул. Антим Първи 2, чрез адвокат
Цветелин Радойнов срещу Теменужка Младенова
Йорданова, Враца, ул. Трапезица 11.
Четвърто гражданско отделение, 1671/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2825/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена от Министерст во то на к ул т у рата,
София, бул. Александър Стамболийски 17, срещу
Ирина Тодорова Чонгова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 244, вх. А, ет. 3, ап. 9; Оперно филхармонично
дружество, Пловдив, пл. Централен 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 213/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
590/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Райфайзенбанк България“ –
ЕАД, София, ул. Гогол 18 – 20, срещу Димитър
Асенов Петков, с. Баниска, област Русе; Надежда
Димитрова Петкова, с. Баниска, област Русе;
Съби Минков Събев, Русе, ул. Бистрица 4, вх. Б;
Тинка Жекова Величкова чрез адвокат Татяна
Везирова, Русе, ул. Църковна независимост 8,
вх. 4, ет. 1, ап. 29.
Второ търговско отделение, 311/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
378/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Диан Ценков Цвятков чрез
адвокат Валентин Вълков, Русе, ул. П. Д. Петков
21, вх. А, ет. 1, ап. 2; Ценко Георгиев Цвятков чрез
адвокат Валентин Вълков, Русе, ул. П. Д. Петков
21, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу „Паломита“ – ЕАД,
София, ул. Милин камък 15.
Второ търговско отделение, 326/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2183/2006 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от Гаранционен фон д, Софи я, ул.
Граф Игнатиев 2, ет. 4, срещу „Строителство
и въ з с т а новя ва не С В“ – А Д , ч р е з а д вок ат
Каративанов, София, ул. Солунска 59; Георги
Насов Деянов, Перник, ул. Олег Кошевой 26;
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Георги Насов Деянов чрез адвокат К. Букарска,
Перник, ул. Райко Даскалов 4/4; ДП „Строителство
и възстановяване“, София, бул. Цар Борис Трети 54.
Второ търговско отделение, 374/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3288/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Боян Делчев Буюклиев, Пловдив,
ул. Македония 66; Боян Делчев Буюклиев чрез
адвокат Георги Илчев, Пловдив, бул. Шести
септември 107, ет. 2, срещу Застрахователно
а к ц и о н е р н о д р у ж е с т в о „ Бу л с т р а д В и е н а
иншурънс груп“ – АД, София, пл. Позитано 5;
Застрахователно акционерно дружество „Булстрад
Виена иншурънс груп“ – АД, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 588/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
600/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Интер агро транс“ – ЕООД, София,
ул. 202 № 7; ЕТ Кирил Димитров Василев с фирма
„Кадима – Кирил Димитров“, адвокат Ирена
Русчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2.
НА 27.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4209/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1091/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Просвета – София“ – АД, ЕИК,
София, ул. Земеделска 2, срещу Димитричка
Димитрова Милкова чрез адвокат Владов, Варна,
ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Желязка
Стратиева Костадинова чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Йорданка
Николаева Василева чрез адвокат Владов, Варна,
ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Кераца
Костадинова Милкова чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Кераца
Костова Ялъмова чрез адвокат Владов, Варна, ул.
Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Кераца Стратиева
Чакърова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Коста Панайотов Вангелов
чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Коста Фотев Филчев чрез адвокат
Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2;
Лилия Костадинова Славова чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Люба
Костова Маринова чрез адвокат Владов, Варна,
ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Марийка
Иванова Фотева чрез адвокат Владов, Варна, ул.
Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Недялка Никитова
Петрова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Николай Стефанов
Василев чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Николина Стратиева
Лукова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Нулка Костова Вангелова
чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Община гр. Бяла, ул. Андрей
Премянов 29; Петранка Костадинова Янева чрез
адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2; Сийка Панайотова Николова чрез
адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2; Станка Димитрова Иванова чрез
адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16,
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ет. 1, ап. 2; Стилияна Николаева Василева чрез
адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1338/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
440/2007 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Емине Садък Меджлис чрез адвокат
Ангел Русев и адвокат Силвия Бостанджиева,
Софи я, ул. Света Софи я 8 – съдебен адрес;
Мехмед Садък Моламехмед чрез адвокат Ангел
Русев и адвокат Силвия Бостанджиева, София,
ул. Света Софи я 8 – съдебен а д рес; Пемпе
Мехмедова Койнарова чрез адвокат Ангел Русев
и адвокат Силвия Бостанджиева, София, ул.
Света София 8 – съдебен адрес; Сабиха Мехмед
Моламехмед чрез адвокат Ангел Русев и адвокат
Силвия Бостанджиева, София, ул. Света София
8 – съдебен адрес; Садък Раиф Расим чрез адвокат
Ангел Русев и адвокат Силвия Бостанджиева,
Софи я, ул. Света Софи я 8 – съдебен адрес;
Фатме Ахмед Расим чрез адвокат Ангел Русев
и адвокат Силвия Бостанджиева, София, ул.
Света София 8 – съдебен адрес; Шевкет Ахмедов
Имамов чрез адвокат Ангел Русев и адвокат
Силвия Бостанджиева, София, ул. Света София
8 – съдебен адрес, срещу Златозар Славчев Садков,
Смолян, ж.к. Невястата, ул. Евридика 4, вх. А,
ап. 2; Община Мадан.
Първо гражданско отделение, 1389/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
136/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Ридван Реджеб Байрамали, Хасково,
ул. Банска 84, срещу Али Раджеб Байрамали,
Хасково ул. Дунав 56 – 66, вх. А, ет. 5, ап. 46;
Реджеб Шабан Мехмед чрез адвокат Стоянова,
Хасково, бул. България 146, ет. 2, вх. Б; Хакиме
Шабан Емин чрез адвокат Стоянова, Хасково,
бул. България 146, ет. 2, вх. Б.
Първо гражданско отделение, 1896/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1234/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Асен Стойчев чрез адвокат Юрукова,
Благоевград, ул. Т. Александров 41, ет. 2; Ваньо
Стойчев чрез адвокат Юрукова, Благоевград, ул.
Т. Александров 41, ет. 2; Величко Александров
Ангелов чрез адвокат Богоева, Благоевград, ул.
Арсений Костенцев 19; Елена Стойнева Ангелова
чрез адвокат Богоева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19; Искра Пачеръзова чрез адвокат
Юрукова, Благоевград, ул. Т. Александров 41, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1327/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2710/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Ганка Демирова Демирова чрез адвокат Вичо
Вичев със съдебен адрес гр. Провадия, ул. Ал.
Стамболийски 12, срещу Община Дългопол,
гр. Дългопол, ул. Георги Димитров 105.
Второ гражданско отделение, 1339/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борислава Иванова Панайотова
чрез адвокат Минко Русинов със съдебен адрес,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Елена
Божилова Илиева чрез адвокат Минко Русинов със
съдебен адрес, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис
5 – 6; Ива Иванова Денкова чрез адвокат Минко
Русинов със съдебен адрес, София, ул. Позитано
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7, ет. 2, офис 5 – 6; Иванка Божилова Богданова
чрез адвокат Минко Русинов със съдебен адрес,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Йордан
Георгиев Стоянов чрез адвокат Минко Русинов
със съдебен адрес, София, ул. Позитано 7, ет. 2,
офис 5 – 6; Сийка Борисова Стоянова чрез адвокат
Минко Русинов със съдебен адрес, София, ул.
Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Трайчо Георгиев
Стоянов чрез адвокат Минко Русинов със съдебен
адрес, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6,
срещу „Академично строителство“ – ЕАД, София,
Студентски град, ул. Стоян Едрев, бл. 1А.
Второ гражданско отделение, 316/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
820/2005 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Зарко Славов Петров, с. Желен, област София,
ул. Петко войвода 1, срещу Мирослав Петров
Славов, гара Лакатник, ул. Лакатнишки скали
7; Петър Славов Петров, гара Лакатник, ул.
Лакатнишки скали 7; Тодорка Петрова Петрова,
гара Лакатник, ул. Лакатнишки скали 7.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1934/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
433/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Никола Тодев Иванов, с. Крум, област
Хасково, ул. Васил Левски 75, срещу „Вулкан
Цимент“ – АД, Димитровград, област Хасково,
кв. Вулкан.
Четвърто гражданско отделение, 1944/2009,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 699/2009 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Светлана Георгиева
Кацарска, Благоевград, област Благоевград, кв.
Струмско-център, бл. 2, ет. 2, ап. 4, срещу Община
Благоевград, пл. Г. Измирлиев 1.
Четвърто гражданско отделение, 16/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2009 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Йорданка Великова Ненова чрез
адвокат Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, офис 2, срещу кметство – с. Белица, чрез
адвокат Милена Христова Бачкова, Силистра, ул.
Христо Ботев 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 43/2010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 698/2009 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от а) Росица Кънева Илиева, Русе, ул.
Чипровци 23, бл. Сърнена гора, вх. 4, ет. 8; Росица
Кънева Илиева чрез адвокат Катя Атанасова
Димова, Русе, ул. Любен Каравелов 8, срещу
„МБАЛ – Русе“ – АД, Русе, ул. Независимост
2; а) „МБАЛ – Русе“ – АД, чрез адвокат Анна
М и х а й лов а В а с и лев а , Р ус е, у л. Църковн а
Независимост 3, ет. 2, офис 1.
НА 31.01.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 507/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1663/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Автоинвест – 94“ – ООД, Варна, бул.
Сливница 72, вх. В, ап. 10, срещу Найден Емилов
Вичев чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул.
Владислав 10; Петко Начев Вичев чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Владислав 10.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1939/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
377/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, Перник,
чрез адвокат Христо Михайлов, Софи я, к в.
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5,
срещу Румен Георгиев Груев, Перник, кв. Църква,
ул. Фамилни къщи 3, ап. 12, и трета страна
Застрахователна компания „Витоша живот“ – АД,
София, ж.к. Хиподрума, ул. Юнак 11 – 13.
Четвърто гражданско отделение, 1972/2009,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 494/2009 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от „Билла България“ – ЕООД,
София, бул. България 55, чрез адвокат Станимир
Попов, София, бул. Цар Освободител 17А, срещу
Красимира Жечкова Иванова, Шу мен, чрез
адвокат Светозар Георгиев Петков, Шумен, ул.
Съединение № 68, ет. 1, ап. 20.
Четвърто гражданско отделение, 117/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1306/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Поделение 34750, Карлово, ул. Ген.
Кацаров 61, срещу Лало Богданов Безергянов,
Сопот, ул. Иван Вазов 2, област Пловдив.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 264/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена
от „Напоителни системи“ – ЕАД, София, бул. Цар
Борис Трети 136; „Напоителни системи“ – ЕАД,
чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис
Първи 80, срещу „Агромеханизация“ – ООД,
Самоков, ул. Софийско шосе 40.
Първо търговско отделение, 271/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2116/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЖМБ-1“ – АД, чрез адвокат Стефан
Павлов, София, ул. Христо Смирненски 32, срещу
„УниКредит Булбанк“ – А Д, чрез адвокат Р.
Константинова, София, ул. Алабин 48.
Първо търговско отделение, 293/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
291/2009 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
груп“, София, с адрес за призоваване Русе, ул.
Драма 15, срещу Десислава Светлозарова Дочева,
Разград, ж.к. Орел 18, вх. А, ет. 4, ап. 12, и трета
страна „Сити ЛП“ – ООД, София, ж.к. Лозенец,
ул. Златен рог 22, ет. 3, офис 5.
9242
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Стела Лъчезарова Иванова лично и като майка
и законна представителка на Деян Пламенов
Георгиев, двамата от Монтана, на чл. 4, ал. 2,
т. 5 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните
изисквания към детските градини, издадена от
министъра на здравеопазването, по което е образувано адм.д. № 14369/2010 по описа на Върховния
административен съд.
9389
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Върховният административен съд, седмо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Росица
Георгиева Стойчева – София, на Инструкцията за
подбора, подготовката и преминаването на служба
на служители от Министерството на вътрешните
работи, изпращани като полицейски наблюдатели
в мисии на международни организации, утвърдена
със Заповед № Iз-971 от 30.06.2006 г. на министъра
на вътрешните работи, поради обстоятелството,
че в противоречие с чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България и с чл. 37, ал. 1 от Закона
за нормативните актове нормативният акт не е
обнародван в „Държавен вестник“ алтернативно,
срещу чл. 15, ал. 1 и 2 от Инструкцията за подбора, подготовката и преминаването на служба
на служители от Министерството на вътрешните
работи, изпращани като полицейски наблюдатели в мисии на международни организации,
утвърдена със Заповед № Iз-971 от 30.06.2006 г.
на министъра на вътрешните работи, в следните части: (1) „и ползване на неплатен отпуск за
времето на участие в мисията“ (чл. 15, ал. 1) и
(2) „и им разрешава ползване на неплатен отпуск
за времето на участие в мисията“ (чл. 15, ал. 2),
поради противоречие с материалноправните
норми от по-висш юридически ранг – чл. 212,
ал. 1, т. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 32 от Закона за държавния
служител, по чл. 185 – чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс, по което е образувано адм.д. № 220/2010 по описа на Върховния
административен съд.
9390
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 8464/2009 на Административния съд – София-град, II отделение,
31 състав, насрочено за 13.12.2010 г. от 13,30 ч.,
по жалба, непрецизно наименувана „заявление“,
подадена от Димитър Илиев Фетфаджиев от Ихтиман, против Заповед № 2010 от 2.12.2008 г. на
председателя на Държавната агенция по горите.
Със заповедта на основание чл. 37а, ал. 2 от
Закона за лова и опазване на дивеча по предложение на Ловния съвет е определен размерът на
годишната вноска за стопанисване на дивеча за
2009 г., която следва да заплатят лицата, придобили правото на ловуване в ловните сдружения.
Вноската е определена в размер 50 лв.
9514
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Областния управител
на област Благоевград на Решение № 253 по
протокол № 12 от 24.09.2010 г. на Общинския
съвет – Благоевград, с което е приета на второ
четене Наредбата за условията и реда за набиране,
формиране и разпределяне на средствата за допълнително материално стимулиране и обучение
на служители в дирекция „МДТ“ при Община
Благоевград и са изменени чл. 2, ал. 1, чл. 13,
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 14 и § 6 от допълнителните
разпоредби на същата наредба. Въз основа на
Заповед № ОА-АК-839 от 9.11.2010 г. на Областния управител на област Благоевград, с която
се оспорва Решение № 253 по протокол № 12
от 24.09.2010 г. на Общинския съвет – Благоевград, в Административния съд – Благоевград,
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е образувано адм.д. № 931/2010, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
14.01.2011 г. от 11,30 ч.
9412
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Таня Димитрова Милиева и Евгения Божидарова Иванова на Решение
№ 2134-8 по протокол № 21 от 24.03.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР на СО „Боровец-юг“ в частта по отношение
на ПИ 3826 в местността „Боровец-юг“, кв. Галата, гр. Варна. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2256/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на обжалваното решение на Общинския
съвет – гр. Варна, както и за присъединяване
към подадената от Таня Димитрова Милиева и
Евгения Божидарова Иванова жалба.
9345
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Филип Николаев
Стойчев на Решение № 2134-8 по протокол № 21
от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУР на СО „Боровец – юг“
в частта по отношение на ПИ 4018. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм.д.
№ 2246/2010 в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
решение на Общинския съвет – гр. Варна, както
и за присъединяване към подадената от Филип
Николаев Стойчев жалба.
9346
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Нина Стоянова Колева
на Решение № 1732-13 по протокол № 17 от 13 и
14.10.2009 г., прието повторно с Решение № 1809-2
по протокол № 18 от 13.11.2009 г., на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на СО
„Ален мак“ в частта по отношение на ПИ 181
от масив 15 по ПНИ на СО „Ален мак“ относно
предвидените улица и алея, засягащи съответно
източната и южната му част. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм. д. № 2317/2010
в едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалваното решение на
Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от Нина Стоянова
Колева жалба.
9347
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Иван Йорданов Лечев
на Решение № 1732-13 по протокол № 17 от 13 и
14.10.2009 г., прието повторно с Решение № 1809-2
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по протокол № 18 от 13.11.2009 г., на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП на
СО „Ален мак“ в частта по отношение на УПИ
474, кв. 24 по плана на СО „Ален мак“. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм.д.
№ 2329/2010 в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
решение на Общинския съвет – гр. Варна, както
и за присъединяване към подадената от Иван
Йорданов Лечев жалба.
9348
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Огнян Иванов Цеков на Решение № 1732-13 по протокол № 17 от
13 и 14.10.2009 г., прието повторно с Решение
№ 1809-2 по протокол № 18 от 13.11.2009 г., на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР на СО „Ален мак“ в частта по отношение
на ПИ 3070, а след изменението на кадастралната карта, одобрено със Заповед № К Д-1403-289 от 18.03.2010 г. – ПИ с идентификатор
10135.2515.3724 по плана на СО „Ален мак“, относно предвидената алея, засягаща югозападната
и северозападната му част. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 2320/2010
в едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалваното решение на
Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от Огнян Иванов
Цеков жалба.
9349
Ловешкият окръжен съд обявява по реда на
чл. 679, ал. 1 ТЗ, че насрочва съдебно заседание за
разглеждане на искане за отмяна на решение от
01.07.2010 г. на първото събрание на кредиторите
на „Агротел – 2000“ – ООД, на което е извършен
избор на постоянен синдик, като заседанието ще
се проведе на 07.12.2010 г. в 11 ч. в зала 327 на
Съдебната палата в Ловеч.
9407
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІІ брачен състав, призовава Екхард Йоаким
Дирих, без регистриран адрес в Републ ика България, да се яви в съда на 08.02.2011 г. в 10,30 ч.
като ответник по гр.д. № 799/2010, заведено от
Джулия Екхард Дирих. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда при разглеждане
на делото, то ще бъде разгледано при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9344
Ботевградският районен съд призовава Наталия Илиева Иванова, родена на 22.03.1952 г.,
с последна адресна регистрация в София, ж.к.
Дружба 121, вх. Б, ет. 12, ап. 114, сега с неизвестен адрес, и Стефчо Илиев Илиев, роден на
01.11.1953 г., с последна адресна регистрация в
София, ж.к. Дружба 121, вх. Б, ет. 12, ап. 114,
сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на
19.01.2011 г. в 9 ч. като ищци по гр. д. № 411/2004,

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

заведено от Иван Владимиров Събков и др. от
София. Призованите да посочат съдебни адреси,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9411
Районният съд – гр. Дулово, гражданска колегия, призовава Мустафа Ахмедов Аптраманов,
Харун Юсмянов Расимов, Мартин Давидов Исай
ев, Расим Юсмен Касим, Ибрям Юсеин Расим
и Ива Юлиянова Демирева, всички с последен
адрес област Шумен, община Каолиново, гр. Као
линово, ул. Ген. Скобелев 5, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 12.01.2011 г. в 9,30 ч.
като ответници по гр.д. № 410/2009, заведено от
Бедрия А. Мустафа, за делба на земеделски земи.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9343
Русенският районен съд, гражданска колегия,
VІІ състав, призовава Жоао Адриано да Силва с
последен адрес Русе, ул. Шипка 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.01.2011 г. в
14 ч. като ответник по гр.д. № 7064/2010, заведено
от Диана В. да Силва, за развод. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9400
Русенският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ състав, призовава Рене Ланге, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 18.01.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 6415/2010, заведено от
Николинка Т. Драгоева, за съгласие за издаване
на паспорт. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9399
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 197 от 2010 г. по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, с БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя – Стоян Илиев Кушлев, с адрес за
призоваване: Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 4,
стая 405, срещу Михаил Димов Добчев, с постоянен
и настоящ адрес: Свиленград, ул. Трети март (В.
Коларов) 35, за иск с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД и с цена на иска 283 104,34 лв.
От Михаил Димов Добчев и Веска Атанасова
Добчева на основание чл. 9 и чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
1/2 идеална част от самостоятелен урегулиран
парцел XVI, в Свиленград, образуван за имот пл.
№ 2260, в кв. 138 по плана на града, съобразно НА
целият от 502 кв. м, а съобразно скица целият с
площ от 538 кв. м, застроен и незастроен, ведно
с двете стопански постройки, намиращи се в
дъното на двора, без двуетажната масивна жилищна сграда с приземен етаж, при съседи: улица,
Георги Атанасов Демирев, Димитър Михайлов
Стойков, Михаил Хр. Ташакчиев, Георги Иванов
Василев, н-ци на Георги Панайотов, Стефан Тенчев и Никола Василев Варимезов, съгласно НА,
а съгласно скица имотът е със съседи: УПИ XI,
УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ XI, УПИ Х, УПИ
XVII, придобит с нотариален акт № 73, том I,
дело 192/21.02.1997 г. на РС – Свиленград. Втори
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жилищен етаж от жилищна сграда, построена
в парцел IX, в кв. 138 по плана на Свиленград,
одобрен със Заповед № 1254/1977 г. от 533 кв. м,
при неуредени регулационни сметки, отреден за
дворище, пл. № 2507, със собствено место от 511
кв. м, при граници: Георги Ат. Демирев, Димитър
М. Стойков, Михаил Христов, Георги Василев,
Георги Тенчев, Георги Ст. Тенчев и Никола Варимезов, придобит с нотариален акт № 79, т. ІІ,
д. 602/09.07.1991 г. на съдия при РС – Свиленград.
Лек автомобил марка „Рено“, модел „Рапид“, с
рег. № Х 1553 ВА, рама № VF1F406М512557188,
двигател № СЗGВ710А007942, цвят: светлосив
металик.
От Михаил Димов Добчев и Веска Атанасова
Добчева на основание чл. 9 и чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата от 10 300 лв., представляваща продажна цена на лек автомобил марка „Джип“,
модел „Черок и“, с рег. № Х 0101 А М, рама
№ 1J4FJN8М7ТL235715, двигател № VМ35В08179,
цвят: тъмнозелен, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеж дане на иска до
окончателното изплащане на сумата. Сумата от
15 300 лв., представляваща продажна цена на
лек автомобил марка „Исузу“, модел „Тропер“,
с рег. № Х 1598 Н, рама № JAСUВS17FК7106354,
двигател № 666917, цвят: бял, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата. Сумата
от 4780 лв., представляваща продажна цена на
лек автомобил – марка „Ланчия“, модел „Делта“,
с рег. № Х 3883 С, рама № ZLА831АВ000578565,
двигател № 149С20001430404, цвят: червен, ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното изплащане
на сумата. Сумата от 13 300 лв., представляваща продажна цена на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра“, с рег. № Х 6888 С, рама
№ W0L000056Т5100530, двигател № 14SЕ02DF1686,
цвят: светлосив, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.
От Михаил Димов Добчев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата от 60 698 лв. с левова равностойност
на 31 000 евро, представляваща предоставен заем
от Михаил Димов Добчев на Йовчо Иванов Сиромашки съгласно нотариален акт за учредяване
на договорна ипотека № 182, том V, рег. № 5664,
дело 982/26.11.2003 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до
окончателното изплащане на сумата. Сумата от
10 211,54 лв. като равностойност на 5221,08 евро,
установена по сметка № 2435100419, открита
на 26.11.2001 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Михаил Димов Добчев, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното изплащане на сумата.
Сумата от 20 428,14 лв. като равностойност на
10 444,74 евро, установена сметка № 2435100424,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Михаил Димов Добчев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата. Сумата
от 19 578,66 лв., като равностойност на 10 010,41
евро, установена по банкови сметки № 2435100430
ЕUR и № 2435100445 ЕUR, открити на 09.07.2003 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Михаил
Димов Добчев, ведно със законната лихва, считано
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от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 19 202,18 лв.
като равностойност на 9817,92 евро, установена
по депозитна сметка № 4435100412 в евро, преобразувана в № 4485352719, открита на 14.11.2003 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Михаил
Димов Добчев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата.
От Веска Атанасова Добчева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата от 209,06 лв., установена по банкова
сметка № 17321311633005, открита на 20.03.1996 г.
в клон Свиленград, РЦ Стара Загора на „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Веска Атанасова Добчева,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното изплащане на
сумата. Сумата от 10 215,53 лв. като равностойност
на 5223,12 евро, установена по банкова сметка
№ 2435100511 в евро, внесени на 26.11.2001 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, титуляр на сметката
Веска Атанасова Добчева, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата.
От Атанас Михайлов Добчев на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 10 227,21 лв. като равностойност на
5229,09 евро, установена по депозитна сметка
№ 2435100717 в евро, открита на 26.11.2001 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Атанас Михайлов Добчев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 540,44 лв., установена по детски влог № 17320307305008, открит на
22.11.1999 г. в клон Свиленград, РЦ Стара Загора
на „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Атанас Михайлов Добчев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 21,50 лв., установена по детски влог № 17320307305016, открит на
22.11.1999 г. в клон Свиленград, РЦ Стара Загора
на „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Атанас Михайлов Добчев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. Сумата от 10,89 лв.,
установена по детски влог № 17320307305024,
открит на 22.11.1999 г. в клон Свиленград, РЦ
Стара Загора на „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Атанас Михайлов Добчев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата.
От Десислава Михайлова Добчева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 10 509,16 лв. като равностойност на
5373,25 евро, установена по депозитна сметка
№ 2435100614 в евро, открита на 26.11.2001 г., преобразувана в сметка № 2485352818 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Десислава Михайлова
Добчева, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 19 704,23 лв., като
равностойност на 10 105,29 евро, установена по
депозитна сметка № 2435100620 в евро, открита на
26.11.2003 г., преобразувана в сметка № 2485352823
в евро, открита на 26.11.2003 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Десислава Михайлова
Добчева, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 547,27 лв., уста-
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новена по спестовен влог № 7822468, открит на
20.03.1996 г. в клон Свиленград, РЦ Стара Загора на
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Десислава Михайлова Добчева, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 11,58 лв., установена по детски влог № 17320307306015, открит на
22.11.1999 г. в клон Свиленград, РЦ Стара Загора на
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Десислава Михайлова Добчева ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата. Сумата от 8,95 лв., установена по детски влог № 17320307306023, открит на
22.11.1999 г. в клон Свиленград, РЦ Стара Загора
на „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Десислава
Михайлова Добчева, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.
На основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД насрочва съдебното заседание на 28.02.2011 г. от
09,30 ч., за която дата и час да се призоват страните. Съдът обявява, че заинтересованите лица
могат да предявят претенции върху имуществото,
предмет на искането, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19752/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елпона“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 117, вх. Д, с предмет на дейност: внос,
износ, вкл. реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица и фирми, търговия на едро
и дребно с всякакъв вид стоки, както и всякакви
други дейности, съответстващи на интересите на
дружеството и незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Павлинка
Викторова Митева и се управлява и представлява
от управителя Теменужка Антонова Александрова.
6648
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19792/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Проспорт
2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Кочани 7, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с всички разрешени от закона стоки,
импорт-експорт, строителство и предприемачество, консултантска дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, работа по английски способ, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
маркетинг, реклама, дизайн, лизингови сделки,
всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Цветан Иванов Паров и Любен
Руменов Маринов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
6649
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19583/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Йоли – групова
практика за първична дентална помощ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, бул. Цветан Лазаров 13, с предмет на
дейност: извънболнична дентална помощ чрез
диагностика, наблюдение, профилактика, лечение, рехабилитация и консултации на пациенти,
предписване на лабораторни и други видове изследвания, дентални дейности и манипулации,
както и извършването на такива сделки, които
са необходими за нуждите на осъществяваната
медицинска дейност и за обслужването на пациентите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Виолета
Георгиева Стоянова и Станислава Георгиева Шулева и се управлява и представлява от Виолета
Георгиева Стоянова.
6650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20133/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Коала 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Майор Юрий Гагарин 18, бл. 37, вх. А,
ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност: таксиметрова
дейност, рекламно-информационна дейност – без
кино и печат, търговска и строителна дейност,
разкриване и експлоатация на обекти от типа
на общественото хранене и магазинна мрежа,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
транспортни услуги в страната и в чужбина, внос,
износ и реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, мениджмънт, лизингова
и инженерингова дейност, както и всяка друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Иванов Иванов и Екатерина Асенова
Шаркова-Феди и се управлява и представлява от
Георги Иванов Иванов.
6651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19627/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глобал индъстри“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ул. Бял
люляк 4, с предмет на дейност: посредническа
дейност, вътрешна и външна търговия, маркетинг
и реклама, производство на промишлени стоки,
транспортни услуги, ремонт на машини и съоръжения и всякакъв друг вид дейност, освен забранената от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иван Димитров Иванов,
който го управлява и представлява.
6652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19678/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алегра 66“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Хаджи
Димитър, бл. 117, вх. В, ет. 3, ап. 60, с предмет
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на дейност: козметични услуги, фризьорство,
масажи, маникюр и педикюр, лазерна и фотоепилация, рекламна и търговска, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Анелия
Димитрова Караиванова, която управлява и
представлява.
6653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19662/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Депро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Хубавка 9, вх. 2, партер, с предмет
на дейност: изследване, измерване и изпитване,
създаване на програми и методики, оценка на
състоянието и определяне на остатъчния ресурс
на компоненти и оборудване в индустрията,
консултантски услуги при разработване, управление и реализация на проекти, инженеринг,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „ДИГТЕХ“ – АД, и
„АЦИД консултинг“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от Ангел Сашев Попов.
6654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19566/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди
Ви Ем – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, бл. 411, вх. Д, ет. 5, ап. 7, с предмет на
дейност: производство, търговия и поддръжка на
компютри, компютърни игри и интернет услуги,
вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, лизинг, транспортна
дейност, всички незабранени от закона дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Росен Радославов Петков, който го
управлява и представлява.
6655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19687/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сатида“ – 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, всякаква друга дейност, разрешена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Янко Петров Янев, който
управлява и представлява.
6656
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19791/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Цъки“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. И,
ет. 6, ап. 245, с предмет на дейност: покупка на
стоки на едро и дребно с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена дейност, строителство, посредническа
дейност, транспортна, хотелиерска, туристическа
и рекламна дейност, външна търговия и всякаква
друга дейност, незабранена от закона, в страната
и чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 16 000 лв., със съдружници Цветозар
Георгиев Славчев и Камен Кирилов Стоилов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно.
6657
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20139/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ПД консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Витоша“, ул.
Казбек, бл. 12, вх. Б, ет. 5, ап. 20, с предмет на
дейност: консултантска и счетоводна дейност,
строителство, търговски сделки, вътрешно- и
външноикономическа дейност, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство, предоставяне
на други услуги и всички дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петър Валентинов Дончев,
който го управлява и представлява.
6658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19378/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дарион България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 14,
магазин 7, с предмет на дейност: производство,
внос, износ и търговия с дрехи, обувки, аксесоари,
галантерия, текстилни и кожени изделия и други
стоки, търговско представителство и посредническа дейност, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йоаким Димитриос Йоано и Аристидис Димитриос Йоано
и се управлява и представлява от Аристидис
Димитриос Йоано.
6659
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19514/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еко финанс
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница
1, бл. 517, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на кредитирането, счетоводството и финансите в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
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складови и лицензионни сделки, производство и
търговия, рекламна и издателска дейност, хотелиерски, туристически, митнически, информационни дейности, реекспорт, управление, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, изграждане
и експлоатация на спортни обекти и съоръжения,
инсталации за преработка на отпадъци, пречиствателни инсталации, възобновяеми източници
на енергия, строителство, покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и експлоатиране, лизинг, всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хава
Станиславова Симеонова и Ангел Александров
Лабов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
6660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19399/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хай клас
козметикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
145, вх. Г, ап. 6, с предмет на дейност: търговия,
внос и дистрибуция на козметични изделия, консумативи и оборудване на козметични салони,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Добринка Георгиева
Иванова и Елена Василева Чакалова-Миланова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6661
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. № 11685/2007 вписва промени
за „Парма“ – ЕООД: заличава като управител Татяна Юрочкина; вписва като управител Кремена
Тодорова Йосифова; вписва нов учредителен акт.
6662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19976/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 5, ап. 6,
с предмет на дейност: консултантска дейност в
областта на правото и икономиката. Дружеството
може да извършва и всякакви други дейности,
разрешени от законодателството при съобразяване
и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Киро Георгиев Киров
и се управлява и представлява от управителя
Юлиана Иванова Пенова-Кирова.
6663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19388/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Индустриални
минерали БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Лев-
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ски, Зона Г, бл. 34, ет. 7, ап. 110, с предмет на
дейност: търсене, проучване и добив на рудни и
нерудни полезни изкопаеми, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни продукти от минни,
металургични, химически и други производства,
производство на минерални пигменти и изделия, включващи ги в сферата си, преработка,
производство на абразивни и антикорозионни
материали, строителство, инженерно-геоложко
и хидрогеоложко проучване, сондажна дейност,
лабораторни изследвания, научноизследователска,
проектантска и инженерингова дейност, производство, закупуване и преработка на селскостопански
продукти и търговия с тях, сделки с интелектуална
собственост и недвижими имоти, агентство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, рекламна дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство, проучване, добив, бутилиране и
дистрибуция на минерални и трапезни води,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Пондев
Георов, Любомир Владимиров Кузев и Михаил
Дочев Бенов и се управлява и представлява от
Любомир Владимиров Кузев.
6664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20284/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пантеа
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
Парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет
на дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос, износ на продукти на хранително-вкусовата
промишленост, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговия с твърди и течни горива, търговия с
резервни части – нови и втора употреба, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Зодиату Галатия и Киприану
Хрисула и се управлява и представлява от Зодиату Галатия.
6665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19866/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Герман
проджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци,
ул. 502 № 11, с предмет на дейност: консултантска
дейност, инвестиционна и строителна дейност,
внос, износ, търговия, покупко-продажба на недвижими имоти, авторемонтна, сервизна, рекламна и
издателска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и
в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия
с всички видове селскостопански, хранителни,

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

промишлени и битови стоки, туристическа и
транспортно-спедиторска, комисионна и превозна
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 6 193 000 лв. – непарична вноска, със
съдружници Траянка А лександрова Иванова
и Михаил Михайлов Иванов и се управлява и
представлява от Михаил Михайлов Иванов.
6666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 5131/2007 вписва промени за „Нове индъстри“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
от 50 000 лв. на 55 834 112 лв. чрез издаване на
55 784 112 поименни акции с номинална стойност
1 лв. Капиталът е увеличен чрез напарични вноски – вземания на стойност 55 784 112 лв. съгласно
тройна съдебно-оценителна експертиза, приета с
определение от 11.XII.2007 г. на СГС, 3 състав,
по ф.д. № 682/2007; дружеството продължава
дейността си като акционерно дружество „Нове
индъстри“ – АД; вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
14.XII.2007 г.
6667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19330/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сиера транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Модерно предградие, ул.
Дружба 6, с предмет на дейност: таксиметрова
дейност, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и стоки за бита, посреднически
услуги, търговско представителство, международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Чавдар Петров Петров, който го
управлява и представлява.
6668
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19871/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Левпроджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Дойран 10,
ет. 1, с предмет на дейност: строителна, строително-монтажна дейност и консултантски услуги
в областта на строителството, покупко-продажба
на недвижими имоти и посредничество, покупка
на стоки с цел препродажба в страната и чужбина
(вкл. електронна търговия), производство и продажба на стоки за широко потребление в страната
и чужбина, превозни и спедиционни услуги в
страната и чужбина, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, външнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт на стоки в страната и
чужбина, всякакви сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Спас Георгиев Спасов, Ивайло Кирилов Йорданов и Левент
Мустафа Тюркмен и се управлява и представлява
от Спас Георгиев Спасов.
6669
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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. № 14077/2007 вписва промени
за „Здравец консултинг“ – ЕООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, кв. Княжево, ж.к. Гърдова глава,
ул. Дрян 4.
6670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18839/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Грийнсилк“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Цар Освободител
23, с предмет на дейност: търговия със стоки и
материали за алтернативни източници на енергия, енергоспестяващи технологии, продажба на
органични храни, консултантска, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Джерардо Донато Микеле Греко, Фабио
Баньоли и Винченцо Копола и се управлява и
представлява от Джерардо Донато Микеле Греко.
6671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
19.Х II.20 07 г. по ф.д. № 20295/20 07 вписа в
т ърговск и я регист ър ак ционерно дру жество
„Български въгледобив“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Връбница“,
Индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34,
ет. 6, с предмет на дейност: добив, преработка,
пласмент и експлоатация на въглища и други
полезни изкопаеми и търговия с тях, свързаните
с това дейности, текуща техническа поддръжка
и текущи основни ремонти на производствени
съоръжения, строително-монтажна и ремонтна
дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, производство на електрическа
и топлинна енергия, комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия, пренос на
топлинна енергия и други дейности и услуги,
обслужващи основните дейности, търговия – вътрешна и външна, производство, услуги във
всички отрасли на икономиката, консултантска
дейност, търговско посредничество, търговско
представителство, комисионна, спедиционна,
превозна дейност – сделки по превоз на пътници и товари у нас и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав:
Никифор Исталиянов Вангелов – изпълнителен
директор и председател, Чавдар Славчев Пейчев
и Христо Цветанов Цветков, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Никифор Исталиянов Вангелов.
6672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19412/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Изба Сакар“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Живко
Николов 25 – 27, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и търговия на висококачествени
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вина и спиртни напитки (след разрешението
на компетентния орган), лозарство, строителна
дейност, монтажна и ремонтна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни
и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство,
производство и реализация на селскостопански
и/или промишлени стоки в първоначален, обработен или преработен вид, вътрешен и/или
международен туризъм, рекламна и импресарска
дейност, издателска и преводаческа дейност, лизингова и инженерингова дейност, транспортна и
спедиторска дейност в страната и/или чужбина,
информационно обслужване, всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., със съдружници Петър Георгиев Керемидчиев, Димитър Юриев Радков, Екатерина
Андреева Драгневска и „Сакар Естейтс“ – ООД,
и се управлява и представлява от Петър Георгиев
Керемидчиев и Димитър Юриев Радков заедно
и поотделно.
6673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19568/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Витекс инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 301, вх. А, ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултантска дейност, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизинг, внос и износ на стоки, всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Теодор Василев Христов,
който управлява и представлява.
6674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20193/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Руд метал
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 507,
вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство, хотелиерство и ресторантьорство, извършване на вътрешно- и външнотърговска дейност,
комисионни, спедиционни, превозни сделки;
други сделки и търговска дейност, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илия
Валериев Милчев и Радко Любенов Митков и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19677/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Вилсор
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Крум Кюлявков, бл. 64, вх. А, ап. 2, с предмет на
дейност: строителство на сгради и съоръжения,
наемане и отдаване под наем на строителна техника, покупко-продажба на недвижими имоти и
стоки, посредничество при сделки с недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти,
представителство, търговско представителство и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, финансови и счетоводни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йолинка Николаева Дичева и Пламен Димов Дичев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6676
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19600/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тракия – П.Т.М.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул.
Цар Борис III, бл. 251, ет. 3, ап. 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
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 услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и
всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Соня Димитрова Бутилова, която го
управлява и представлява.
6677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19526/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„А мбулатория за индивидуална практика за
първична дентална помощ Валя – дент“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. Върбица 9, с предмет на
дейност: дентални услуги и всички съпътстващи
дейности, свързани с дентална помощ, изграждане
на специфична система за дентално обслужване
и обособяване на първична и специализирана
дентална помощ, лечение на дентални заболявания и заболявания в лицево-челюстната област,
терапевтично, хирургично и ортопедично дентално
обслужване и имплантология в лицево-челюстната област. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Валя Борисова Пенева-Иванчева, която
го управлява и представлява.
6678
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. № 13023/2007 вписва промени
за „Атлас Естейтс лимитид“ – ЕООД: заличава
като управител Дрор Шимшон Песах; вписва
като управители Уорън Мейс и Димитър Ангелов
Лулчев, които ще управляват и представляват
заедно; вписва нов дружествен договор.
6679
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19345/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Технотроникс БГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
кв. Лозенец, бул. Христо Смирненски 14, ет. 4,
ап. 7, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество при продажба
на недвижими имоти, управление и отдаване
под наем на недвижими имоти, консултантска
дейност, покупко-продажба на стоки и услуги,
както и всякаква незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Технотроник Лимитед“ и се управлява
и представлява от управителя Соня Сребринова
Маркова.
6680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19452/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вардакис и
Теодору“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12,
с предмет на дейност: придобиване, управление,
стопанисване и разпореждане с недвижими имоти,
строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация
на недвижима собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство,
както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос
Вардакис и Георгиос Теодору, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
6681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19671/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стожари“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Просвета 34,
с предмет на дейност: предприемаческа дейност,
посредническа и консултантска дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
изграждане и подготовка за експлоатация на
медицински центрове, вътрешен и международен
транспорт и спедиция, проектиране, строителство, монтаж и ремонтна дейност на различни
обекти, туризъм, външнотърговска дейност, както
и всякаква друга търговска дейност, разрешена
със закон и съобразена с изискванията за разрешителни и лицензионни режими. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Людмила Аркадиевна Казанцева и
Дмитрий Петрович Гашков, които го управляват
и представлява заедно и поотделно.
6682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19551/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Скай секюрити“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 10, вх. В, ет. 4, ап. 49, с предмет
на дейност: доставка, търговия, изграждане и
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поддържане на сигнално-охранителни системи
и сигнално-охранителна техника на обекти на
физически и юридически лица, търговия с автомобили, авточасти, принадлежности и гуми,
продажба и сервиз на гуми, резервни части и
сервизно обслужване, вътрешно- и външнотърговска дейност, разкриване на търговски
представителства, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, товарни, транспортни и превозни
услуги, спедиторска дейност в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг, реклама, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Захари Тодоров Димитров, който го управлява
и представлява.
6683
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. № 5679/2006 вписва промени
за „Ал стил“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 32
дружествени дяла от Цветан Димитров Ангелов
на Георги Витков Видов и 32 дружествени дяла
от Златан Иванов Желев на Георги Витков Видов;
заличава като съдружници Златан Иванов Желев
и Цветан Димитров Ангелов; дружеството продължава дейността си като „Ал стил“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Георги
Витков Видов; дружеството ще се управлява и
представлява от Георги Витков Видов; вписва
учредителен акт.
6684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 11140/2006 вписва промени
за „Еко гарден фрукт“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Наталия Едуард
Кочева на Петър Райчев Дзивев; заличава като
съдружник и управител Наталия Едуард Кочева;
вписва като управител Петър Райчев Дзивев;
дружеството продължава дейността си като „Еко
гарден фрукт“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Петър Райчев Дзивев; дружеството
ще се управлява и представлява от Петър Райчев
Дзивев; премества седалището и адреса на управлеине в София, район „Лозенец“, ул. Галичица
46, вх. А, ап. 3; вписва учредителен акт.
6685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19339/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агенция Стимул“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Шишман 5, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
стимулиране на продажбите, вътрешна и външна
търговия, маркетинг, класическа, електронна,
мобилна пряка, лична и дистантна търговия
с потребителски стоки и с услуги, търговско
представителство, агентство и посредничество на
местни и чуждестранни юридически и физически
лица в страната и в чужбина, консултантски услуги – търговски, организационни, образователни,
финансови, психологични, на граждани и организации, информационни услуги, вкл. интернет,
виртуални реалности, мобилни, хай-тек, внос и
износ, сделки с недвижими имоти, развлекателни
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дейности, незабранени със закон, изследвания,
семинари, конференции и образователни дейности,
ресторантьорство, международен и вътрешен
транспорт, реекспорт, бартерни сделки, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Панайот Атанасов Рандев, който го управлява
и представлява.
6686
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20228/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галакси корпорейшън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Сердика“,
ул. Козлодуй 2Г, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: таксиметрови услуги, превоз на пътници,
таксиметрова дейност, еврофутбол, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, внос и износ на стоки, заложна
дейност и всякакви други дейности, изискващи
лиценз и разрешително, сделки и услуги, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борислава Стоянчова
Стоянова, която го управлява и представлява.
6687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19334/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„МБилд 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ж.к.
Зона Б-5, бл. 10, вх. А, ет. 19, ап. 73, с предмет на дейност: инвестиционно проектиране и
строителство на жилищни, административни,
производствени и търговски сгради, хотели, складове, вилни селища и др., покупко-продажба на
недвижими имоти, търговия със стоки и услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мирослав Иванов Цонковски, който
го управлява и представлява.
6688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19767/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рисайклинг
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Атанас
Узунов 21, с предмет на дейност: анализ, проучване, консултации и разработка на технологични
решения в областта на рециклирането на вторични суровини и отпадъци, доставка, монтаж,
сервиз, пуск в експлоатация и експлоатация на
рециклиращи машини, изкупуване, преработка
и търговия с вторични суровини и отпадъци,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., със съдружници Калин Тодоров Григоров и Ангел Христов Попов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6689
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19319/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мъркюри интернешънъл“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Съборна 2А, ет. 4, с предмет на дейност: обучение и консултации и свързаните с тях услуги и
дейности, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 40 000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Мъркюри Интернешънъл Дивелъпмънт“ с.р.о. и се управлява и представлява
от управителя Робърт Бокс.
6690
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19572/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена
„НДР – 4773“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Отец
Паисий 20, ет. 02, ап. 7, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, хотелиерство
и ресторантьорство, вътрешен и международен
транспорт, консултантски и преводачески услуги,
всякакви услуги за населението, както и всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Николай Димитров Радлев, който го управлява
и представлява.
6691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20049/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Олимп билдинвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“,
ж.к. Сухата река, ул. Плакалница 40, с предмет
на дейност: строителство, проектиране, инженерингова дейност и ремонт на сгради, строителномонтажни дейности, производство и продажба на
строителни материали, разкриване и експлоатация
на магазини и търговски обекти в страната и в
чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически лица в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, вътрешна
и външна търговия с позволени със закон стоки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз
на пътници и товари, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопански
произведения, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, производство и търговия с
алкохол и безалкохолни напитки, обмен на валута,
туристически услуги и туроператорска дейност,
търговия с хранителни и промишлени стоки и
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниела Иванова Александрова,
която го управляват и представлява.
6692
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19487/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енергострой 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Княжево, ул. Ирис 7, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: строителство, строително-ремонтна
дейност в енергийния сектор, производство на
ел. енергия, цялостно проучване, проектиране,
контрол, строителство и монтаж на жилищни,
промишлени, спортни и обслужващи сгради и
съоръжения, транспорт, внос-износ, търговия с
леки, лекотоварни и тежкотоварни нови автомобили и автомобили втора употреба, отдаване на
автомобили под наем, ремонтна дейност, представителство, посредничество, агентство, покупкопродажба, наем, сделки с всякакво недвижимо
и движимо имущество, охрана, СОД, инкасо,
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ихсан Исметов Хасанов, който го управлява и
представлява.
6693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 19032/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„СПС къмпани“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Дондуков 90, с предмет на
дейност: производствена и търговска дейност, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, бартерни и външнотърговски сделки, строителство, комисионни
и консигнационни сделки, консултантски услуги,
туризъм и хотелиерство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, транспортни и спедиционни сделки и
услуги, маркетингова и рекламна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни
акции с номинална стойност 10 лв. всяка една,
с едноличен собственик на капитала Славейко
Светлев Шишков, със съвет на директорите в
състав: Славейко Светлев Шишков – председател
и изпълнителен директор, Мая Кирилова Петрова
и Георги Славов Панов – зам.-председател, и се
представлява от изпълнителния директор Славейко Светлев Шишков.
6694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19072/20 07 вписа в т ърг овск и я рег ист ър
д ру же с т во с ог ра н и чена о т г оворно с т „Ко 
тидж – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраж дане“, ул.
Брегалница 57, с предмет на дейност: покупка
и продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем, менажиране, ремонтни работи, рекон-
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струкции и реставрации на недвижими имоти,
предприемачество и инвестиции в недвижимите
имоти, комисионни сделки, представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантски
услуги, рент-а-кар, както и всякаква друга дейност,
разрешена от законодателството в страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Венцеслав Борисов Илиев, Слав
Венцеславов Илиев и Тодорка Здравкова Митева,
която го управлява и представлява.
6695
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. № 10429/2007 вписва промени за „Евробилд
07“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 308 000 лв., увеличен
с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 303 000 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
5.ХII.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 647/2007.
6696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19891/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Железният войник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Лагера, бл. 37Б, ет. 3,
ап. 8, с предмет на дейност: търговия и покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, консултантска дейност в областта на
сигурността и охраната, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветан Младенов
Тотомиров, който го управлява и представлява.
6697
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 19159/2007 вписа промяна за
„Марс – 12“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Пловдив, ул. Брезовско
шосе 180, офис 127, в София, район „Лозенец“,
ж.к. Лозенец, ул. Зелено дърво 5.
6698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19259/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 469, вх. 6, ет. 1, ап. 110, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, таксиметрова
дейност, превоз на товари и пътници в страната
и в чужбина, отдаване под наем на автомобили,
автосервизна дейност, продажба на авточасти и
аксесоари, организиране на автомивки, лизинг,
търговско представителство (без процесуално),
маркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стефан Ангелов Галев, който го
управлява и представлява.
6699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18705/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лианди – Реал – БГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Кърниградска 2А, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, вкл.
търговия със стоки от леката промишленост (внос
и износ), търговия със селскостопански стоки и
стоки от хранително-вкусовата промишленост,
импресарска дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност
в областта на търговията, ресторантьорство и
хотелиерство, покупко-продажба на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Антония Георгиева
Томова, която го управлява и представлява.
6700
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15937/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сателит 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Васил
Друмев 38, с предмет на дейност: строителна и
монтажна дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, комисионна, лизингова,
складова и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в
чужбина, рекламна и издателска дейност, сделки
с интелектуална собственост, предоставяне на
услуги на физически и юридически лица, консултантска дейност по целия предмет на дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Желязко Илиев Петков, който го управлява и представлява.
6701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19266/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Екотрейд
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Банкя, район „Банкя“, ул. София 100, с предмет
на дейност: посредническа дейност, строителство,
търговия на едро и дребно с промишлени стоки,
дистрибуция на стоки; туристическа дейност и
туроператорски услуги; хотелиерство и ресторантьорство, представителство и предприемачество;
фризьорски, козметични услуги; реклама и маркетинг; проучване, проектиране и строителство;
сделки с недвижими имоти; други дейности, за
които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Николина Краева Николова-Дойчинова и
Антоанета Милчева Велева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
6702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18635/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДНС
Ароу България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Три
уши 6А, ет. 2, офис 10, с предмет на дейност:
търговия на едро и дистрибуция на корпоративни
продукти и цялостни решения и консултации
в областта на информационните технологии и
комуникациите (ИТК), както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала DNSint.com AG и се
управлява и представлява от управителя Айзнер
Ернст и Мирела Любомирова Александрова-Христова заедно и поотделно.
6703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18666/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бианко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 225, вх. А, ет. 7, ап. 20, с предмет на
дейност: търговия със стоки и услуги в страната
и в чужбина, консултантска дейност във връзка
с търговията със стоки, транспорт на пътници и
товари в страната и в чужбина, посредничество,
комисионерство и агентство на български и/или
чуждестранни физически и/или юридически лица
в страната и в чужбина, както и други дейности,
незабранени с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Наталия Аврамова,
която го управлява и представлява.
6704
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19440/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Асата“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Дружба 16, вх. Д, ет. 4,
ап. 82, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, сделки с интелектуална
собственост, лизингови сделки, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос на стоки и услуги в страната
и износ на стоки и услуги от страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Станилка
Йорданова Динева, която го управлява и представлява.
6705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19313/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аква корект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 302, вх. Г, ет. 11, ап. 50, с предмет на дейност:
дизайн и вътрешно обзавеждане, проектиране и
производство на мебели, строителство и ремонтни
услуги, ВиК, топлофикация, зидаро-мазачески
услуги, електромонтаж, производство и монтаж на
алуминиева, ПВЦ и дървени дограми, създаване
на магазинна мрежа, управление и продажба на
предприятия, сделки с интелектуална собственост,
рекламна и информационна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ,
търговия на едро и дребно със стоки за бита и
промишлени стоки, маркетинг и маркетингови
проучвания, транспортни и спедиторски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски
услуги, преводи и легализация, счетоводни услуги,
представителство, посредничество и агентство от
името на местни и чуждестранни лица, всякаква
друга търговска дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1
ТЗ, за която не се изисква специално разрешение
от държавен орган. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Томов Вакарелски, който го
управлява и представлява.
6706
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19485/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей Си
И“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 47, вх. В, ап. 57, с предмет на дейност:
търговска дейност, търговско представителство
и посредничество, агентска, комисионерска,
рекламна и издателска дейност, маркетинг и
мениджмънт, както и всякаква друга дейност,
незабранена изрично със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Татяна Асенова
Панчаревска и се управлява и представлява от
управителя Ивайло Розелинов Цветков.
6707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19391/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крумов метал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна, ул. 301-ва № 2, с предмет на
дейност: вътрешна и международна транспортна
и таксиметрова дейност за превоз на пътници
и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всякакви услуги за населението, производство и
търговия с хранителни и промишлени стоки и
селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна
и външна търговия, както и всякаква разрешена
със закон търговска дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветан Василев Крумов,
който го управлява и представлява.
6708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19396/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Електрата интернешънъл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
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„Лозенец“, ул. Христо Смирненски 44, с предмет
на дейност: консултантски услуги, строителство
и ремонтна дейност, транспортно-спедиторски
дейности (без пощенски записи и колетни пратки),
предпроектни проучвания, комисионни услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, маркетингова и рекламна
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Жоанна Олотунби Мадука и се управлява и представлява от управителя Айоделе
Оланреажу Омонйи.
6709
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19184/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничeна отговорност „АКД груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 61, с
предмет на дейност: разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, търговски
и развлекателни комплекси, както и всякаква
друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за
която не съществува изрична законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
510 0 л в., със съд ру ж ниц и Ива й ло Георг иев
Кръстев, Константин Димитров Александров
и Петко Веселинов Димитров и се управлява
и представлява от Ивайло Георгиев Кръстев и
Петко Веселинов Димитров заедно и поотделно.
6710
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19806/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хидрострой – вод
но строителство“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Цар
Симеон 200, с предмет на дейност: изграждане
и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в
с. Арбанаси, община Елена, допълнително водоснабдяване на група Илаков рът, строителство,
изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и
съоръжения, сгради и други съоръжения, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Хидрострой“ – АД (рег.
по ф.д. № 12094/93 по описа на СГС), и „Водно
строителство – Велико Търново“ – АД (рег. по
ф.д. № 1860/97 по описа на Великотърновския
окръжен съд), и се управлява и представлява от
Иван Семов Кирев.
6711
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. № 4214/2007 вписва промени
за „Некст кар“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от ЕТ „Вани трейд – Иван
Ламбрев“ на Иван Калинов Ламбрев; заличава
като съдружник ЕТ „Вани трейд – Иван Ламбрев“;
вписва като съдружник Иван Калинов Ламбрев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Здравко Тенев Койчев; вписва промени в дружествения договор.
6712
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. № 4214/2007 вписва промени
за „Некст кар“ – ООД: вписва като управител
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Иван Калинов Ламбрев; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Здравко Тенев Койчев и Иван
Калинов Ламбрев заедно и поотделно.
6713
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19402/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Загорчев и
Петров“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Дружба, бл. 259, вх. Б, ет. 3,
ап. 32, с предмет на дейност: таксиметрови превози, изготвяне и разпространение на рекламни
материали, както и други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Христославов Загорчев и Владимир Иванов Петров,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
6714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19088/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ленд БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Лозенска планина 2А, ет. 4, ап. 7,
с предмет на дейност: консултантска дейност,
посредничество при покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, туристически
услуги, туроператорство, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерии, маркетинг, инвеститорска,
проектантска и строително-ремонтна дейност,
проектиране и производство на мебели и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иво Николаев Колев
и Калин Иванов Крумов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
6715
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19355/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЮБ
дринкс България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Акад. Методи Попов
22А, офис 1, с предмет на дейност: дистрибуция
и търговия с храни и напитки, маркетинг и други
търговски сделки, незабранени със закон, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни; складови;
лицензионни и сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, т у ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Имран Анвар, който го управлява
и представлява.
6716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19169/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„ТМО консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
консултантски услуги, дружеството няма да
извършва никаква дейност, за която законът
поставя специални условия, изисквания или
ограничения, на които дружеството не отговаря, всички дейности по предмета на дейност
могат да се извършват 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
Майкъл Пер Лойтенбергер, който го управлява
и представлява.
6717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20054/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хекта
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 8, вх. Б,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, представителство в страната и в
чужбина на български и чуждестранни физически
и юридически лица, проучвателна, консултантска, транспортно-спедиторска дейност, рекламна
дейност, вътрешен и международен туризъм;
хотелиерство и ресторантьорство, лизинг, маркетинг на стоки и услуги в страната и в чужбина,
консултантски услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон, като предметът на дейност ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Юри Валентинов Найденов, който го
управлява и представлява.
6718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19386/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тим – експерт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 902, вх. Б,
ап. 41, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, строителство
и предприемаческа дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ваня Михайлова Русинова и
Евгени Смилев Кехайов, които го управляват и
представляват заедно.
6719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19277/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сателит
НС“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Дечко Йорданов,
бл. 13, вх. В, ет. 3, ап. 63, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
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туристически, рекламни и други услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Галин Неделчев Неделчев и Сабин Кадринов Спахиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 435/2007 вписва промени
за „Блу топаз пропъртиз“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София, ул.
Оборище 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3; вписва промяна в
учредителния акт.
6721
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. № 10000/2006 вписва промени за „Табако
къмпани“ – ЕООД: заличава като управител
Михаил Димитров Стоянов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Георги
Костадинов Янкулов.
6722
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. № 15222/2006 вписва промяна за „Есифарм“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
6723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18448/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „М и М
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Вежен 24, ет. 4,
ателие 2, с предмет на дейност: строителство и
строително-монтажни дейности, инвеститорска
и консултантска дейност в областта на строителството, откриване на магазинна и складова
мрежа за развитие на търговска дейност, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство,
лизингова и бартерна дейност, маркетинг и инженеринг, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Момчилов Христов и Петко Димитров Писков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19800/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТССД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Люлин
планина 2, ет. 6, с предмет на дейност: проучвания
и консултации за придобиване на предприятия
и дялови участия в търговски дружества, консултации за управление на предприятия, информационни услуги, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Славчов
Ръсовски, който го управлява и представлява.
6725
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19172/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Адрон
джуниър“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Неразделни
2, ет. 1, офис 1, с предмет на дейност: търговия
с детски стоки, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, вкл. и транспортна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни и други услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6000 лв., със съдружници Зорница Харалампиева
Василева, Катерина Рачева Лалева и Маринела
Иванова Байнова и се управлява и представлява
от Катерина Рачева Лалева.
6726
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. № 13444/2006 вписва промени за „Джи Пи констракшън“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Константинос Георгиос Папатанасиу на Мария-Асимина
Георгиос Папатанасиу; вписва като съдружник и
управител Мария-Асимина Георгиос Папатанасиу; дружеството продължава дейността си като
„Джи Пи констракшън“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Константинос Георгиос Папатанасиу и Мария-Асимина Георгиос Папатанасиу заедно и поотделно.
6727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 5580/2006 вписва промени за
„Почивно дело на ССХП – Ловеч“ – ООД: вписва
прехвърляне на 911 дружествени дяла от „Белер
трейдинг“ – ЛТД, на „Арбитраж енд Ко.“ – ООД, и
911 дружествени дяла от „Лийдън инвест“ – ЛТД,
на „Арбитраж енд Ко.“ – ООД; заличава като
съдружници „Лийдън инвест“ – ЛТД, и „Белер
трейдинг“ – ЛТД; заличава като управител Николай Николов Йотов; дружеството продължава
дейността си като „Почивно дело на ССХП – Ловеч“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Арбитраж енд Ко.“ – ООД; вписва
като управител Ангел Асенов Бахчеванов; дружеството ще се управлява и представлява от Ангел
Асенов Бахчеванов; вписва учредителен акт.
6728
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. № 12040/2004 вписва промени
за „И – Ком 2004“ – ЕООД: премества адреса на
управление от ж.к. Овча купел 2, бл. 30, вх. В,
ет. 4, ап. 64, в ж.к. Овча купел 2, бл. 30А, вх. 1,
ет. 3, ап. 12; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
6729
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. № 9749/2005 вписва промени за „Топ газ
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Любомир Атанасов Стоилов
на Марина Николова Манолова; заличава като
съдружник и управител Любомир Атанасов Стоилов; вписва като съдружник Марина Николова
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Манолова; премества адреса на управление в
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 1,
бл. 412, вх. 8, ет. 6, ап. 215; дружеството ще се
управлява и представлява от Марин Стоянов Манолов; вписва промени в дружествения договор.
6730
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. № 9835/2005 вписва промени за „Енергоефект консулт“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Цвятко
Кръстев Домузов на Михаел Христов Делийски;
заличава като съдружник и управител Цвятко
Кръстев Домузов; дружеството продължава дейността си като „Енергоефект консулт“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Михаел
Христов Делийски; дружеството ще се управлява
и представлява от Михаел Христов Делийски;
вписва нов учредителен акт.
6731
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г.
по ф.д. № 14617/2005 вписва промени за „Вива
трейд“ – ЕООД: заличава като управител Димчо
Иванов Бешовишки; дружеството ще се управлява
и представлява от Теодора Кирилова Динева.
6732
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. № 12379/2001 вписва промени
за „Елф софтуер“ – ООД: вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Илия Стойков Стойков на
Мартин Иванов Мадански и 5 дружествени дяла
от Илия Стойков Стойков на Мартин Иванов Мадански; заличава като съдружник Илия Стойков
Стойков; вписва като съдружници Мартин Иванов
Мадански и Методи Кирилов Чачов.
6733
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4929/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Евро Съплай“ – ЕАД.
6734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 13021/2003 вписва промени
за „Кара инженеринг“ – ООД: вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 450 000 лв., увеличен
чрез непарична вноска – вземания на стойност
445 000 лв., съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 18.IV.2007 г.
на СГС по д. № 190/2007; вписва промени в
дружествения договор.
6735
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. № 4425/2003 вписва промени
за „Буллес – 25“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Благовест Евтимов Петров
на Бранимир Иванов Кочев; заличава като едноличен собственик на капитала и управител
Благовест Евтимов Петров; вписва като едноличен
собственик на капитала Бранимир Иванов Кочев;
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дружеството ще се управлява и представлява
от Бранимир Иванов Кочев; вписва промени в
учредителния акт.
6736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 11592/2004 вписва промени
за „Медицински център Люлин – мед“ – ООД:
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Васил Димитров Велчев на Елеонора Господинова
Скендерска; заличава като съдружник и управител
Васил Димитров Велчев; вписва като съдружник
и управител Елеонора Господинова Скендерска;
дружеството ще се управлява и представлява
от Елеонора Господинова Скендерска; вписва
промени в дружествения договор.
6737
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. № 7377/2004 вписва промени
за „Пол и Анна“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ул. Ястребец 9, бл. 1, ет. 5, ап. 22.
6738
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. № 1314/2004 вписва промени за „Ем Екс
лабс“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „Юникс солюшънс“ – ООД,
на Димитър Борисов Марин; вписва промяна в
дружествения договор.
6739
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. № 5339/92 вписва промени за „Поввик – ООС“ – ООД: заличава като
управител Иво Неделчев Попов; дружеството
ще се управлява и представлява от Десислава
Николаева Ковачева.
6740
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. № 13584/2006 вписва промени за „Ронас“ – ООД: вписва прехвърляне
на 125 дружествени дяла от Атанас Славчев
Дойчинов на Пламен Светозаров Тянков, 125
дружествени дяла от Вера Симеонова Лулева на
Павел Любенов Енчев и 125 дружествени дяла
от Вера Симеонова Лулева на Владимир Василев
Захманов; заличава като съдружник и управител
Вера Симеонова Лулева; вписва като съдружници
Владимир Василев Захманов, Павел Любенов
Енчев и Пламен Светозаров Тянков; вписва като
управител Павел Любенов Енчев; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите Атанас Славчев Дойчинов и Павел Любенов
Енчев заедно и поотделно; вписва изменение и
допълнение на дружествения договор.
6741
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. № 10238/2006 вписва промени за „Си Ем
Джи България“ – ЕООД: заличава като управител Самир Ковачевич; вписва като управител
Христина Аспарухова Христова; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Ренато Вребац и Христина Аспарухова Христова
заедно и поотделно.
6742
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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. № 13012/2000 вписва промени
за „Бренд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Тренд България“ – ЕООД,
на Виолета Трифонова Жекова; заличава като
едноличен собственик „Тренд България“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик Виолета Трифонова Жекова; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Виолета Трифонова
Жекова.
6743
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. № 1047/2000 вписва промени за „Медико-стоматологичен център на „СОМАТ“ – ЕООД: заличава като управител Емил
Методиев Димитров; вписва като управител Райко
Стефанов Цветков.
6744
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. № 9125/2000 вписва промени за „Вацком“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Цветанка Петкова
Йотина на Райка Илиева Златева; заличава като
съдружник Цветанка Петкова Йотина; вписва
като съдружник Райка Илиева Златева; вписва
нов дружествен договор.
6745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20068/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ту френдс
риал естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Св. св.
Кирил и Методий 33, ет. 5, ап. 17, с предмет на
дейност: придобиване, управление, стопанисване и
разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и външнотърговска
дейност, представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
или юридически лица, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Ланд девелопмент корпорейшън“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8626/2005 по описа
на СГС), и Томас Хаджитомас и се управлява и
представлява от Клеантис Куртис.
6746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19626/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Байкър
хелп енд шоп България“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. Калиманци 35, бл. 102, магазин
до вх. Е, с предмет надейност: внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна
и консигнационна търговия, посредничество,
агентство и търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
разкриване и експлоатация на търговски обекти,
сделки с нови и употребявани моторни превозни средства, предприемачество, спедиционна,
транспортна, складова, сервизна и лизингова
дейност, вътрешен и международен туризъм,
откриване на магазини, складове и кантори във
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връзка с дейността на дружеството, отдаване на
вещи, машини и автомобили и мотоциклети под
наем, покупка, предоставяне на туристически и
туроператорски услуги, както и друга стопанска
дейност, незабранена със закон или поздаконов
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антон
Съйков Иванов и Атанас Алексанадров Силянов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
6747
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
14.X II.20 07 г. по ф.д. № 19136/20 07 вписа в
т ърговск и я регист ър еднолично ак ционерно
дружество „Т.Ф.Л.Л. – 1“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 10, ет. 3, с предмет на
дейност: собственост, развитие и управление на
недвижими имоти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни налични акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една,
с едноличен собственик на капитала Амир Лейбов, със съвет на директорите в състав: Амир
Лейбов – председател и изпълнителен директор,
Майкъл Лангер – заместник-председател, и Стефан Жечев Кючуков, и се представлява от Амир
Лейбов и Майкъл Лангер заедно и поотделно.
6748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19732/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Къмпъни лидер трейдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Мусагеница, бл. 83, вх. Б, ет. 4, ап. 26, 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, отдаване под
наем на движими и недвижими вещи, 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 Елена Стоянова Милева,
която го управлява и представлява.
6749
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 20171/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Евроквалификационен
център“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Предел 5, с
предмет на дейност: организиране и провеждане на
професионално обучение, разкриване на центрове
за професионално обучение, на учебни центрове
за психологически подбор и реподбор на кадри,
на центрове за информиране, професионално
ориентиране, кариерно ориентиране, участие в
европейски програми, проучвания, обекти и дела,
свързани с информатиката, както и всякаква
друга дейност, за която няма забрана със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции
с номинална стойност 100 лв. всяка една, със
съвет на директорите в състав: Евгени Георгиев
Евгениев – изпълнителен директор, Катя Иванова
Станкова – зам.-председател, Хараламбос Зафирис Зафиропулос – председател, Дионисис Зафириос Зафиропулос и Георгиос Спиридон Кипреос,
и се управлява и представлява от председателя
на съвета на директорите Хараламбос Зафирис
Зафиропулос и изпълнителния директор Евгени
Георгиев Евгениев заедно и поотделно.
6750
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4840/2007 вписва промени за „Скаме
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала
на дружеството, от Андреа Музителли на „Скаме
С.А.“; заличава като едноличен собственик Андреа
Музителли; вписва като едноличен собственик
„Скаме С.А.“; вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 494 000 лв.; вписва
нов дружествен договор.
6751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 799/2006 вписва промени
за „Уиндекс“ – ООД: вписва прехвърляне на
300 дружествени дяла от Кристина Стоичкова
Георгиева на „Си Ес Ай Еф“ – АД; заличава
като съдружник Кристина Стоичкова Георгиева;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Славянска 2; вписва
като съдружник „Си Ес Ай Еф“ – АД (рег. по ф.д.
№ 2435/2005 по описа на СГС); дружеството ще се
управлява и представлява от Станимир Андреев
Михалев и Кристина Стоичкова Георгиева само
заедно; вписва промяна в дружествения договор.
6752

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение
„Комитет Данте Алигиери“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 10.01.2011 г. в 17 ч.
в сградата на Посолството на Република Италия
в България в София, ул. Шипка 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане на доклад за дейността на управителния
съвет и годишния финансов отчет на комитета за
2009 г.; 3. освобождаване на досегашния състав на
управителния съвет и избор на нов; 4. приемане
на програма и основни насоки за дейността за
2011 г.; 5. приемане на проектобюджет за 2011 г.;
6. определяне на годишния членски внос; 7. приемане на изменения и допълнения на устава; 8.
разни. Поканват се всички членове на комитета
или упълномощените им представители да участват. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9379
10. – Управителният съвет на Национално
сдружение на козметиците „Здраве и красота“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.01.2011 г. в 9,30 ч. в София, бул.
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Евлоги Георгиев 40, при следния дневен ред:
1. отчет за изпълнението на плана и бюджета за
2010 г.; 2. приемане на план за дейността и бюджет
на сдружението за 2011 г.; 3. разни.
9355
22. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство към 7 СОУ „Св.
Седмочисленици“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 11.01.2011 г. в 18 ч. в София,
ул. Цар Шишман 28, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. промени в съвета на
настоятелите; 4. избор на председател на съвета
на настоятелите; 5. разни.
9372
55. – Управителният съвет на Сдружението за
учителска взаимопомощ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно (делегатско) събрание на 13.01.2011 г. в 16 ч. в салона
на Синдиката на българските учители на ул. Ген.
Паренсов 11 при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението и неговата ВС каса през 2010 г.; 2.
заключение на РК; 3. предложение за бюджет и
решение за параметрите на дейността на сдружението и ВС касата през 2011 г.; 4. обсъждане
на промяна на текст в устава на СУВ – София;
5. избор на ръководни органи на сдружението за
следващия период; 6. обсъждане и гласуване на
направените предложения. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9371
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Българска асоциация по банков маркетинг“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.01.2011 г. в 10 ч. в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 1, ет. 3,
ап. 6, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за прекратяване дейността на сдружението;
2. назначаване на ликвидатор на сдружението; 3.
приемане на решение за заличаване на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9352
17. – Управителният съвет на сдружение „Естествено“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 18.01.2011 в 10 ч. в София, ж.к.
Изток, ул. Тодор Стоянов 27, ет. 3, ап. 11, при
следния дневен ред: 1. избор на нов председател на
управителния съвет на сдружението; 2. приемане
на отчета на УС за дейността на сдружението
през 2010 г.; 3. приемане на плана за работата
на сдружението за 2011 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
9322
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Национален борд по туризъм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.01.2011 г. в 16 ч. в София, хотел „Кристал
Палас“, зала „Шипка“, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на годишен отчет за
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дейността на сдружението за отчетния период
2009 – 2010 г.; 2. обсъждане и приемане на заверения годишен финансов отчет за периода
20 09 – 2010 г.; 3. обсъж дане и приемане на
бюджета на сдружението за 2011 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. освобождаване и
избиране на членове на управителния съвет на
сдружението; 6. освобождаване и избиране на
членове на контролния съвет на сдружението;
7. освобождаване и избиране на председател на
сдружението; 8. разни.
9373
17. – Управителният съвет на Фондация
„Студентски град“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от учредителния акт на фонда
цията свиква извънредно събрание на учредителите на фондацията на 20.01.2011 г. в 10 ч. в София,
район „Студентски“, Студентски град „Христо
Ботев“, парк-хотел „Витоша“, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
фондацията; 2. обявяване на фондацията в ликвидация, избор на ликвидатор и определяне на
срок за ликвидация.
9320
19. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „АСК Дончев Спорт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 20.01.2011 г. в
11 ч. в София, ул. 202 № 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2010 г.; 2. приемане на отчета и освобождаване
от отговорност на управителя на сдружението;
3. промяна дейността на сдружението от частна
в общественополезна полза; 4. промяна на основните цели, средства и предмет на дейност на
сдружението; 5. промяна на устава на сдружението;
6. избор на управителен съвет и председател на
сдружението; 7. други организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 12 ч. на същото
място независимо от броя на присъстващите.
9374
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Флаинг Степс“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 21.01.2011 г. в 9,30 ч. в София, ж.к. Младост 2,
бл. 223, вх. 7, ет. 6, ап. 120, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. промяна на
устава на сдружението; 3. други. Регистрацията
на членовете ще започне в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9318
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български врати и прозорци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание в Пловдив на 22.01.2011 г. в 11 ч. в
заседателната зала на „Профил – И“ – ООД, ул.
Пазарджишко шосе, 6-и км, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
през 2010 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет през 2010 г.; 3. избор на членове на
управителния съвет; 4. избор на членове на контролния съвет; 5. приемане на насоки за работа
през 2011 г.; 6. приемане на бюджет за 2011 г.; 7.
промени в устава; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
9393
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зелен път“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 24.01.2011 г. в 10 ч. в София
1618, ж.к. Красно село, бл. 196, ет. 14, ап. 53, при
следния дневен ред: 1. промяна на дейността на
сдружението от частна в обществена ползва; 2.
изменения и допълнения в устава на сдружението;
3. доклад за дейността на сдружението за 2010 г.;
4. финансов отчет на сдружението за 2010 г.; 5.
бюджет на сдружението за 2011 г. и програма за
дейността на сдружението през 2011 г.; 6. разни.
Поканват се да присъстват на общото събрание
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден и на същото място в
11 ч. при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
9392
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Български атомен форум“
(Була том) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 10.02.2011 г. в 17,30 ч.
на адрес София 1618, ул. Вихрен 10 – сграда на
„Риск Инженеринг“ – АД, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на Булатом
за 2010 г.; 2. приемане на годишните счетоводни
отчети на Българския атомен форум за 2010 г.;
3. избор на управителен съвет; 4. приемане на
плана за работа на Булатом за 2011 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9391
17. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Център“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на клуба на
20.02.2011 г. в 16 ч. в София, ул. Славище 11, вх. А,
ап. 15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СК „Център“ през 2010 г.; 2. освобождаване
на настоящото и избор на ново ръководство; 3.
промени в устава на клуба; 4. промяна на адресната регистрация на клуба; 5. други.
9304
19. – Управителният съвет на политическа
партия „Движение Инициатива за Ботевградска
община“ (ДИБО) – Ботевград, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ във връзка с § 2 ЗПП и чл. 7,
ал. 1 и 2 от устава на партията свиква редовно
общо събрание на членовете на политическа
партия „ДИБО“ на 12.01.2011 г. в 16 ч. в Народно
читалище „Хр. Ботев“, Ботевград, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ръководните
органи на партията: 1.1. изслушване и приемане
на докладите на управителния съвет и групата
общински съветници за дейността за времето от
последното проведено общо събрание до момента;
докладва председателя на партията; 1.2. одобряване на годишния финансов отчет на управителния
съвет; докладва касиера; 1.3. изслушване и приемане на отчета на контролния съвет; докладва
председателя на контролния съвет; 2. вземане на
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решение на основание чл. 15, ал. 1 от устава за
предсрочно прекратяване на мандата на целия
състав на ръководните органи на партията: на
членовете на управителния съвет, на членовете на
контролния съвет и на председателя на партията;
3. избор на председател на партията на основание
чл. 9, ал. 1, т. 3 от устава; 4. избор на членове на
управителния съвет на партията на основание
чл. 9, ал. 1, т. 3 от устава; 5. избор на членове
на контролния съвет на партията на основание
чл. 9, ал. 1, т. 9 от устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 17 ч. и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите делегати.
9319
11. – Управителният съвет на СК „Акулите“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на СК „Акулите“ на 10.01.2011 г.
в 10,30 ч. в Бургас, хотел „Аква“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за подаване на
документи за членство в Българската федерация
по триатлон; 2. разни.
9323
73. – Управителният съвет на Дружеството
за разпространие на знания „Мисъл“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 27.01.2011 г. в 16 ч. в зала 201 на Младежкия
дом – Велико Търново, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността
през 2009 г.; 2. отчет за финансовото състояние
на дружеството; 3. изменения и допълнения на
устава; 4. избор на ръководни органи; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9321
12. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на пазарджишките художници“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.01.2011 г. в 10 ч. в галерия
„Георги Машев“, Пазарджик, ул. 2 януари 19,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на управителния съвет през 2010 г.; 2.
отчетен доклад на РК за 2010 г.; 3. обсъждане и
приемане на програма за работа през 2011 г.; 4.
обсъждане и приемане на бюджет за 2011 г.; 5.
обсъждане и приемане на календарен план за
изложбите през 2011 г.; 6. други.
9324
18. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Балканска федерация по
пожароприложен спорт“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на 10.01.2011 г. в 11 ч. в Пловдив, ж.к.
Тракия, комплекс „Акваленд“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
до 31.12.2010 г.; 2. прекратяване на сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на адреса на управление на
сдружението и се предоставят на всеки член при
поискване. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
9308
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12. – Управителният съвет на Домово настоятелство при ДОВДЛРГ „Княгиня Мария-Луиза“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.01.2011 г. в 15 ч. в Пловдив,
ул. Асен Златаров 29, при дневен ред: избиране на
нов управителен съвет съгласно чл. 36 от устава
на Домовото настоятелство. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9353
20. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в частна полза „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения“, Пловдив, на основание чл. 23 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква общо събрание на 14.01.2011 г. в 11 ч. в
Търговище, местност „Борово око“ – комплекс
„Блу меджик“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2010 г.; проект за решение – ОС приема
отчета на УС за дейността на сдружението през
2010 г.; 2. приемане на финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; 3.
изменения и допълнения в устава на сдружението;
4. разни – приемане и изключване на членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе, колкото и членове да
се явят. Писмените материали по дневния ред на
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общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете от 9 до 16 ч. всеки ден в седалището
на дружеството в Пловдив, ул. Осъм 6.
9354
52. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо съб
рание на колегията на 29.01.2011 г. в 10 ч. в зала
324 на Съдебната палата – Сливен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2010 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане бюджет на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. избор на делегати
за общо събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9317
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възраждане“ – с. Костенец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на дружеството на 22.01.2011 г.
в 16,30 ч. в с. Костенец в сградата на Клуба на
пенсионера при следния дневен ред: 1. избор на
нови членове на управителния съвет; 2. промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение на всички заинтересувани
членове в офиса на сдружението.
9394
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