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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм.,
бр. 10, 26 и 101 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 2. В чл. 1 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Частен интерес е всяка“
се заменят с „Частен е всеки интерес, който
води до“.
2. В ал. 3 след думата „работа“ се добавя
„длъжност“.
§ 4. В чл. 3 т. 25 се изменя така:
„25. служителите в администрацията на
президента, на органите на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт, служителите в местната администрация, служителите
в администрацията на органи, създадени със
закон, с изключение на служителите, които
заемат технически длъжности.“
§ 5. В чл. 4, ал. 1 след думите „задълженията си“ се добавя „в интерес на обществото“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „30-дневен“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „когато трябва да
се отстранят непълноти или допуснати грешки.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При промяна на заеманата длъжност
от лице, което остава като задължено лице по
чл. 3, не се подава декларация по ал. 1.“
§ 7. В глава трета се създава чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Контролът за изпълнение на
задълженията по чл. 12 – 16 се осъществява от
съответните комисии по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3
и от органите по избора или назначаването.
(2) При неизпълнение на задълженията, посочени в ал. 1, комисиите по чл. 25, ал. 2, т. 1
и 3 и органите по избора или назначаването
изпращат сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
за издаване на наказателно постановление по
реда на чл. 43.“
§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение
по служба, когато по конкретен повод е налице
частен интерес.
(2) При съмнение за конфликт на интереси
лицето, заемащо публична длъжност, може
чрез органа по избора или назначаването или
съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3
да поиска от Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси да
установи налице ли е конфликт на интереси.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лица,
заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.“
§ 9. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен
повод от изпълнение на правомощията му или
на задължение по служба с писмен акт и от
органа по избора или назначаването, ако то е
декларирало частен интерес. В тридневен срок
отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, която
да установи налице ли е конфликт на интереси. Комисията се произнася в 14-дневен срок.
(2) Когато държавен орган, орган на местното
самоуправление или друг орган обсъжда и решава
въпрос, по който негов член е декларирал частен
интерес, последният не участва в обсъждането
и гласуването. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете
на органа, като се изключи лицето, за което е
налице конфликт на интереси.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лица,
заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.“
§ 10. В глава пета се създава чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Лице, което е заемало публична
длъжност и е освободено от длъжността въз
основа на влязъл в сила акт, с който е установен
конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването да
заема публична длъжност.
(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за длъжности, които се заемат въз основа на упражнено
пряко избирателно право.“
§ 11. Създава се глава пета „а“:
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КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 22а. (1) Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява
от Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, наричана по-нататък
„комисията“, която е независим орган.
(2) Комисията се състои от петима членове,
от които Народното събрание избира трима
членове, в т. ч. председател, президентът на
републиката назначава един член и един член
се избира с решение на Министерския съвет и
се назначава със заповед на министър-председателя. Мандатът на председателя и членовете
на комисията е 5 години с право на не повече
от два пълни последователни мандата.
(3) Комисията е юридическо лице – първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити,
със седалище в София.
(4) Комисията е постояннодействащ орган,
който се подпомага от администрация.
(5) Организацията и дейността на комисията
се определят с правилник, който се приема от
комисията и се обнародва в „Държавен вестник“.
(6) Комисията внася в Народното събрание
доклад за извършената дейност ежегодно до 31
март на следващата година.
Чл. 22б. (1) Членове на комисията могат да
бъдат само български граждани с постоянен
адрес в страната, които имат висше юридическо образование и се ползват с обществен
авторитет и доверие.
(2) Не може да бъде член на комисията
лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, независимо от реабилитацията;
2. на изборна длъжност в орган на държавна
власт или в орган на местното самоуправление;
3. член на политическа партия или коалиция
и на синдикална организация;
4. на изборна длъжност в ръководен или
контролен орган на професионална или съсловна организация съгласно съдебното решение
за регистрация;
5. наето по трудово или служебно правоотношение;
6. съпруг или се намира във фактическо
съжителство, или е роднина по права линия
без ограничения или по съребрена линия до
четвърта степен включително и по сватовство
до втора степен включително с друг член на
комисията или с председателя;
7. едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник,
ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество
или кооперация.
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(3) Членовете на комисията освобождават
заеманите от тях длъжности или прекратяват
дейностите, несъвместими с изискванията на
ал. 2, т. 2, 4, 5 и 7, в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването им.
Чл. 22в. (1) Пълномощията на председателя
или на член на комисията се прекратяват от
органа, който ги е избрал, съответно назначил,
преди изтичане на мандата им:
1. по тяхно искане;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъп
ление от общ характер;
4. при несъвместимост;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси;
6. при смърт или поставяне под запрещение.
(2) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя или
на член на комисията в едномесечен срок се
избира, съответно назначава нов член, който
довършва мандата.
Чл. 22г. (1) Предложения за избор на членове на комисията от квотата на Народното
събрание се правят от народни представители.
(2) В състава на комисията от квотата на
Народното събрание не може да има повече
от един член, предложен от народни представители от една и съща парламентарна група.
(3) Народното събрание избира членовете на
комисията с тайно гласуване. За председател на
комисията се смята за избран членът, получил
най-много гласове.
Чл. 22д. (1) Председателят и членовете на
комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или
са несъвместими с тяхното правно положение.
(2) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на три
средномесечни работни заплати на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение
в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното
месечно възнаграждение се преизчислява всяко
тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец
от предходното тримесечие.
(3) Председателят на комисията получава
месечно възнаграждение с 20 на сто по-високо
от основното месечно възнаграждение по ал. 2.
Чл. 22е. (1) Председателят представлява
комисията, ръководи и организира дейността
є, като:
1. определя дневния ред и свиква заседанията;
2. публикува решенията и докладите за дейността є на страницата на комисията в интернет;
3. внася в Народното събрание годишния
доклад за дейността на комисията;
4. осъществява и други дейности съобразно
задачите и функциите на комисията.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(2) Когато председателят отсъства, той определя свой заместник от членовете на комисията.
Чл. 22ж. (1) Заседанията на комисията се
свикват от председателя є по негова инициатива или по писмено искане на друг член на
комисията.
(2) Заседанията на комисията се провеждат
при кворум повече от половината от всички
членове. Решенията се вземат с мнозинство
повече от половината от всички членове с
явно гласуване.
(3) За заседанията се води стенографски
протокол, в който се отразяват разискванията и
гласуването на всеки от членовете на комисията.
(4) Комисията сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции.
Чл. 22з. (1) При изпълнение на своята дейност комисията изисква и получава информация
от органите на държавна власт, органите на
местното самоуправление, другите институции,
както и от юридическите и физическите лица.
(2) Органите и лицата по ал. 1 са длъжни в
14-дневен срок от получаване на искането да
представят необходимата информация.
(3) Достъпът на комисията до информационните масиви и регистри на органите на
държавна власт и органите на местното самоуправление е безплатен.
Чл. 22и. (1) Комисията води и поддържа:
1. регистър на получените сигнали за конфликт на интереси и на издадените решения за
установяване на конфликт на интереси;
2. регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни
постановления.
(2) В регистъра по ал. 1, т. 1 се описват
пореден номер и дата на сигнала за конфликт
на интереси, подателят на сигнала, кратко
описание на сигнала, номер, дата и съдържание
на решението.
(3) В регистъра по ал. 1, т. 2 се описват
датата и съдържанието на акта за установяване
на нарушението, номерът и датата на издаденото наказателно постановление и описание
на наложеното наказание.“
§ 12. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Установяването на конфликт на
интереси се извършва по сигнал, подаден до
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, по решение на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси или по искане на лицето,
заемащо публична длъжност.
(2) Установяване на конфликт на интереси
не може да се извършва по анонимен сигнал.“
§ 13. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато разполага с данни, че лице,
заемащо публична длъжност, е нарушило
разпоредба на този закон, органът по избора
или назначаването или съответната комисия
по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 незабавно изпраща
сигнал до Комисията за предотвратяване и
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установяване на конфликт на интереси заедно
със заверени копия от документите, относими
към сигнала.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При постъпването на сигнал, извън
случаите по чл. 24, ал. 3, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси изисква необходимата информация и
документи от комисиите по ал. 2, т. 1 и 3, съответно от органа по избора или назначаването.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Проверката се извършва за“ се заменят с „Информацията по сигнала се изготвя за“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информация по сигнала и свързаните с
него документи се представят в 14-дневен срок
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
§ 15. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси събира
доказателства по реда на Административнопроцесуалния кодекс, изслушва лицето, заемащо
публична длъжност, и му дава възможност да
направи възражение.“
§ 16. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси се
произнася с решение в двумесечен срок от
откриване на производството по чл. 23, ал. 1.
(2) С решението по ал. 1 комисията установява конфликт на интереси или че не е налице
конфликт на интереси.
(3) Комисията установява конфликт на
интереси за председателя или за свой член с
решение, взето с единодушие при тайно гласуване, като се изключи лицето, за което се
гласува решението.
(4) Решението на комисията се съобщава на:
1. заинтересованото лице;
2. органа по избора или назначаването;
3. съответната комисия по чл. 25, ал. 2,
т. 1 или 3;
4. окръжната прокуратура по седалището
на органа, съответно по т. 2 или 3.
(5) Решението, с което се установява конфликт на интереси, може да се оспори от
заинтересованото лице пред съда по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Прокурорът може да подаде протест до
съда в едномесечен срок от съобщаването на
решението на комисията, с което е установено,
че не е налице конфликт на интереси.“
§ 17. Член 27а се изменя така:
„Чл. 27а. Сигналите за нарушения по глава
пета се разглеждат от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
по реда на чл. 26 и 27.“
§ 18. Член 28 се отменя.
§ 19. Член 30 се изменя така:
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„Чл. 30. (1) В едномесечен срок от влизане
в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, председателят на комисията
издава наказателно постановление за налагане
на административно наказание по чл. 35 и 37
и се произнася по чл. 33, ал. 2 и 3. В тези
случаи не се съставя акт за установяване на
административно нарушение.
(2) Наказателното постановление по ал. 1
се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 20. В чл. 39 думите „разпоредбата на чл. 21“
се заменят с „разпоредбата на чл. 20а или 21“.
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 500 до 1500 лв.“ се
заменят с „от 1000 до 3000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 2000 до 3000 лв.“ се
заменят с „от 3000 до 5000 лв.“.
§ 22. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) На лице, заемащо публична длъжност, административното наказание по чл. 34,
36, 38, 39, 40 и 41 се налага от председателя
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с наказателно
постановление. Административното нарушение
се установява от определено от председателя
длъжностно лице.
(2) Наказателното постановление по ал. 1
се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 23. Член 43а се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон лицата по чл. 3, т. 25, които
след 30 март 2009 г. заемат публични длъжности,
подават декларация по чл. 12, т. 2. Обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 се декларират към датата
на влизането в сила на закона, а по т. 2 – една
година преди датата на влизането му в сила.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон лицата по чл. 3, т. 25, които до
31 март 2009 г. са подали декларация по чл. 12,
т. 2 и за които в периода от 31 март 2009 г. до
влизането в сила на този закон е настъпила
промяна в декларираните обстоятелства, подават
декларация по чл. 12, т. 3.
(3) Започнатите до 1 април 2011 г. производства се довършват по досегашния ред.
§ 25. (1) Съставът на комисията през първия
мандат се обновява след изтичане на две години
и половина с един представител от квотата на
Народното събрание и с един от квотата на
президента и на Министерския съвет.
(2) Представителят от квотата на Народното
събрание се определя чрез жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.
§ 26. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от
2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
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бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21,
38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38,
39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30,
34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от
2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113
от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.)
в чл. 37, ал. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“.
§ 27. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.;
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г.,
бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19
от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46
и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35
и 42 от 2009 г. и бр. 24 от 2010 г.) навсякъде
думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със
„Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси“.
§ 28. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74
от 2009 г. и бр. 80, 87 и 88 от 2010 г.) в чл. 7,
ал. 1, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 29. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и
153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г.,
бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г.
и бр. 24, 42 и 44 от 2009 г.) в чл. 12, ал. 9 навсякъде думите „Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 30. В Закона за гарантиране на влоговете в
банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73,
153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39
от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98
от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) навсякъде
думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със
„Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси“.
§ 31. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42 от
2009 г.) в чл. 31, ал. 2, т. 3 думите „Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
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§ 32. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм.,
бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 18 и 54
от 2010 г.) в чл. 5, ал. 7, т. 4 думите „Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 33. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г. и бр. 16 и 80 от 2010 г.) навсякъде
думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със
„Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси“.
§ 34. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд
от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.) в чл. 107, ал. 1,
т. 8 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 35. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и
42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82,
89 и 93 от 2009 г. и бр. 12, 17 и 27 от 2010 г.)
навсякъде думите „Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 36. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г. и бр. 54 от
2010 г.) в чл. 12, ал. 3, т. 5 думите „Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 37. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и
82 от 2009 г. и бр. 15 и 52 от 2010 г.) в чл. 62,
ал. 1, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
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§ 38. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм.,
бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм.,
бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93,
99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г.,
бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г. и
бр. 13 и 50 от 2010 г.) в чл. 26, ал. 5, т. 5 думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 39. В Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1, т. 4
думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със
„Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси“.
§ 40. В 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.) в
чл. 8, ал. 4, т. 2, буква „д“ думите „Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 41. В Закона за защита от дискриминация
(обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от
2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г.,
бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г. и
бр. 42, 74 и 103 от 2009 г.) в чл. 44, ал. 1, т. 5
думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят със
„Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси“.
§ 42. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42,
93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58,
59 и 62 от 2010 г.) в чл. 19, ал. 4, т. 2 думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 43. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.) в чл. 6,
ал. 2, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и
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разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 44. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от
2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) навсякъде думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 45. В Закона за народните читалища (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г.,
бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108
от 2006 г. , бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 47 от
2010 г.) в чл. 19а думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“.
§ 46. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от
2009 г., бр. 15, 51 и 54 от 2010 г.) в чл. 9, ал. 3,
т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 47. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42
от 2009 г.) в чл. 16, ал. 2, т. 5 думите „Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 48. В Закона за Националния дарителски
фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от
2007 г. и бр. 42 и 74 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 6,
т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 49. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г. , бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52
и 54 от 2010 г.) навсякъде думите „Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 50. В Закона за омбудсмана (обн., ДВ,
бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г.
и бр. 42 от 2009 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите
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„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 51. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86
и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52, 59
и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12, 32 и
42 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 12, ал. 7,
т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“.
§ 52. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 32
от 2010 г.) в чл. 14, ал. 1, т. 4 думите „Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси“.
§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39,
88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98
и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 18, 50 и 89 от 2010 г.) навсякъде думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 54. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.,
бр. 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) в
чл. 45, ал. 7, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“.
§ 55. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г.,
бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г.,
бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.,
бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.
и бр. 12 и 47 от 2010 г.) навсякъде думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.

С Т Р.
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§ 56. В Закона за Сметната палата (обн.,
ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105
от 2005 г., бр. 24, 27, 33 и 37 от 2006 г., бр. 64
и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 42 от
2009 г.) навсякъде думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“.
§ 57. В Закона за статистиката (обн., ДВ,
бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45
и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88
от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г. и
бр. 42 и 95 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 3, т. 5 думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 58. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41
и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от
2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г.
и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 1, т. 4 думите
„Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси“ се заменят със „Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 59. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г. и бр. 15 и 18 от 2010 г.) в чл. 165 се
правят следните изменения:
1. В ал. 6 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
2. В ал. 8, т. 5 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“.
§ 60. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
(обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г.
и бр. 41 от 2010 г.) в чл. 10а, ал. 2, т. 6 думата
„разкриване“ се заменя с „установяване“.
§ 61. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който
влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е –
22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9664

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 325
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за частните
съдебни изпълнители, приет от ХLI Народно
събрание на 26 ноември 2010 г.
Издаден в София на 7 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за частните съдебни
изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм.,
бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г. и
бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9665

РЕШЕНИЕ

по отчета за изпълнението на бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86 от
Конституцията на Република България и чл. 30
от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г.
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. по приходите и трансферите на
обща сума 2 208 197 хил. лв., както следва:
Хил. лв
№
по
ред
1

ПОКАЗАТЕЛИ

2

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен
план
2009 г.

3

4

Отчет
2009 г.
5

I.

ПРИХОДИ И
ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

2 472 943 2 472 943

2 208 197

1.

Здравноосигурителни
приходи

2 402 493 2 402 493

2 180 496

1.1. Здравноосигурителни
вноски

1 664 000 1 664 000

1 515 853

1.2. Трансфери за здравно
осигуряване от други
бюджети

738 493

738 493

664 643

БРОЙ 97
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2

3

4

5

1

2.

Приходи и доходи от
собственост

13 420

13 420

1 093

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

22 000

22 000

9116

4.

Други неданъчни приходи

30

30

-41

5.

Получени трансфери
от Министерството на
здравеопазването за
финансиране на разходите за акушерска
помощ по чл. 82, ап. 1,
т. 2 от Закона за
здравето (+)

5 000

5 000

1 511

Получени трансфери
от Министерството на
здравеопазването за
заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от
Закона за здравното
осигуряване (+)

30 000

6.

ВЕСТНИК

30 000

16 022

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. по разходите и трансферите на
обща сума 1 752 776 хил. лв., както следва:
Хил. лв
№
по
ред

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен
план
2009 г.

Отчет
2009 г.

1

2

3

4

5

II.

РАЗХОДИ И
ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

2 071 182

2 071 182 1 752 776

1.

Текущи разходи

1 793 915

1 885 331 1 688 721

1.1.

Заплати и възнаграждения за
персонала, нает
по трудови и служебни правоотношения

1.2.

21 666

21 939

21 806

Други възнаграждения и плащания за
персонала

1 076

1 003

1 209

1.3.

Задължителни осигурителни вноски от
работодатели

4139

4 370

4 062

1.4.

Издръжка на административните дейности

20 611

20 179

12 571

1.5.

Здравноосигурителни плащания

1 746 423

1.5.1.

здравноосигурителни плащания за
първична извънболнична медицинска помощ

157 000

157 000

123 492

1.5.2.

здравноосигурителни плащания
за специализирана
извънболнична медицинска помощ

154 800

154 800

133 202

1.5.3.

здравноосигурителни плащания за дентална помощ

91 363

91 363

77 488

1.5.4.

здравноосигурителни плащания за медико-диагностична
дейност

61 828

61 828

57 045

1 837 840 1 649 073

С Т Р. 9
2

3

4

5

1.5.5.

здравноосигурителни плащания за лекарства за
домашно лечение,
медицински изделия
и диетични
храни за специални
медицински цели

330 000

330 000

325 598

1.5.6.

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ

931 432

1 022 885

930 021

1.5.6.1.

в т. ч. за акушерската
помощ за всички
здравно неосигурени
жени

5 000

5 000

1 655

1.5.7.

други здравноосигурителни плащания
за медицинска
помощ, оказана в
съответствие с правилата за
координация на системите за социална
сигурност

20 000

19 963

2 227

2.

Придобиване на нефинансови активи

4 000

4 000

1 992

3.

Резерв за непредвидени и неотложни
разходи

240 249

100 249

0

4.

Разходи за заплащане на сумите по
чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване

30 000

30 000

11 939

5.

Предоставени
трансфери на Националната агенция за приходите
по чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване
и към бюджетни
предприятия, сключили договори за
извършване на
медицински услуги
с Националната
здравноосигурителна каса

3 018

51 602

50 124

4. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. с реализиран излишък в размер
455 421 хил. лв.
5. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 1 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП),
както следва:
Хил. лв.

ПИМП

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен план
2009 г.

Отчет
2009 г.

157 000

157 000

123 492

6. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 2 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за специализирана
извънболнична медицинска помощ (СИМП),
както следва:

С Т Р.
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Хил. лв.

СИМП

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен
план
2009 г.

Отчет
2009 г.

154 800

154 800

133 202

7. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 3 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за дентална помощ
(ДП), както следва:
Хил. лв.

ДП

2. Избира Валентина Василева Богданова
за член на Комисията по труда и социалната
политика.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
10087

РЕШЕНИЕ

Уточнен
план
2009 г.

Отчет
2009 г.

за промени в състава на Комисията по правни въпроси

91 363

91 363

77 488

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен
план
2009 г.

Отчет
2009 г.

61 828

61 828

57 045

9. Приема отчета за изпълнението на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 5 от Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за болнична медицинска
помощ (БМП), както следва:

БМП

БРОЙ 97

ЗБНЗОК
2009 г.

8. Приема отчета за изпълнението на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 4 от Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за медико-диагностични
дейности (МДД), както следва:
Хил. лв.

МДД

ВЕСТНИК

ЗБНЗОК
2009 г.

Уточнен
план
2009 г.

Отчет
2009 г.

931 432

1 071 432

977 587

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9982

РЕШИ:
1. Освобождава Десислава Вълчева Атанасова като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Цвета Вълчева Караянчева за член
на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
10088

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мая Божидарова Манолова
като член на Комисията по труда и социалната
политика.

РЕШИ:
1. Освобождава Валентина Василева Бог
данова като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Мая Божидарова Манолова за
член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
10089

БРОЙ 97
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ВЕСТНИК

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за водене на регистър
на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за водене
на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за водене на регистър
на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални

С Т Р. 1 1

грижи, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 97 от
1999 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието на наредбата думите
„диспансерите и домовете за медико-социални
грижи“ се заменят с „центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове,
домовете за медико-социални грижи и диализните центрове“.
2. Навсякъде в наредбата думите „диспансерите и домовете за медико-социални грижи“
се заменят с „центровете за психично здраве,
центровете за кожно-венерически заболявания,
комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните
центрове“.
3. Приложението към чл. 2, ал. 1 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 2, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за
кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални
грижи и диализните центрове
Номер
и дата на
разрешен ието
за лечебна
дейност

1

Данни
Ниво
за лечеб- на компеното
тентност
заведение – на съотиме, седаветните
лище, капи- структал, Едитури
нен идентификационен
код и
единен регистрационен
номер,
адрес на
осъществяване на
дейността
2
3

Име от
документа
за самоличност –
за лицата – членове на
управител
ните и контролните
органи на
лечебното
заведение

Видове лечебни дейности, за
които
е издадено
разрешението

Дата
на отнемане на
разреше
нието и
основаниет о
за това

Промени във
впис аните
обстоят елства

4

5

6

7

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА
за водене на регистър на лечебните заведения
за извънболнична помощ и хосписите
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът
за водене на регистър на лечебните заведения
за извънболнична помощ и хосписите в регионалния център по здравеопазване.

“

(2) На регистрация по реда на наредбата
подлежи и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения, за осъществяването
на която могат да се откриват до 10 легла за
наблюдение и лечение до 48 часа.
(3) Регистърът по ал. 1 е общодостъпен.
Чл. 2. (1) Регистърът на лечебните заведения
се води по образец съгласно приложението и
съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. дата на издаване на удостоверението за
регистрацията на лечебното заведение;
3. данни за лечебното заведение – име, седалище, капитал, единен идентификационен код;
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4. данни за лицето, представляващо лечебното
заведение – име от документа за самоличност;
5. данни за лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика – име от
документа за самоличност;
6. видове дейности, за които е регистрирано
лечебното заведение;
7. данни за преобразуване, сливане, вливане,
разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;
8. дата на заличаване на регистрацията и
основанието за това;
9. промени в обстоятелствата по т. 1 – 8;
10. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) За регистрираната лечебна дейност по
чл. 2а от Закона за лечебните заведения в графа 3 се вписват данни за висшето медицинско
училище – наименование, седалище, адрес на
управление и срок на валидност на акредитацията, в графа 4 се вписват данни за ръководителите на съответните катедри и на лекарите
преподаватели и лекарите – преподаватели по
дентална медицина, които ще осъществяват
практическото обучение или ще извършват
научната дейност – дипломите за завършено
висше образование и документите за призната
специалност при наличие на такава. В графи
5 и 7 не се вписват данни.
(3) За физическите лица – лекари и лекари
по дентална медицина, учредили индивидуална
практика за първична медицинска помощ или
индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, в графа 3 се вписват данни за
физическото лице – име, адрес, единен граждански номер и адрес на лечебното заведение.
В графи 4, 5 и 7 не се вписват данни.
(4) Извършване на дейност чрез подвижни
структури на лечебното заведение се вписва
в графа 10. Дейностите, които се извършват
чрез подвижни структури, се посочват изрично.
(5) Регистърът се води в томове, страниците
на които се номерират. На корицата на всеки
том се отбелязва номерът на тома.
(6) За амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана
медицинска помощ, медико-диагностичните,
медико-техническите лаборатории, денталните
центрове, хосписите и регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните
заведения вписването се извършва в отделни
томове.
(7) За всяко лечебно заведение се отделя
партида с необходимия брой двойни страници,
на които се надписва наименованието му.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. (1) Наименованието на всяко ново
лечебно заведение трябва да се различава от
наименованията на регистрираните в регионалния център по здравеопазване лечебни
заведения.
(2) Наименованието на регистрираното лечебно заведение не може да се различава от
регистрираното в съда.
Чл. 4. (1) Вписването в регистъра се извършва със заповед на директора на регионалния
център по здравеопазване от определено от
него длъжностно лице, което:
1. извършва вписванията в регистъра;
2. дава справки и издава удостоверения за
вписаните обстоятелства;
3. води входящ регистър, азбучен указател
и комплектува документацията на съответното
лечебно заведение.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата
след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и
зачертавания. Техническите грешки, допуснати
при вписването, се поправят от длъжностното
лице със забележка.
Чл. 5. Във входящия регистър длъжностното
лице вписва заявленията за регистрация по реда
на тяхното подаване.
Чл. 6. За вписаните в регистъра лечебни
заведения длъжностното лице води азбучен
указател, в който по азбучен ред срещу наименованието на лечебното заведение се отбелязват
ЕИК, съответно името и единният граждански
номер на физическото лице – лекар или лекар
по дентална медицина, учредил индивидуална
практика за първична медицинска помощ или
индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ, и видовете дейности, за
които е регистрирано лечебното заведение.
Чл. 7. Длъжностното лице комплектува
документите по чл. 40 от Закона за лечебните
заведения в отделно дело. Делото носи поредния номер на вписаното лечебно заведение.
На корицата на делото се отбелязват номерът
на делото, номерът на тома и страницата на
регистъра.
Чл. 8. Регистърът, делата, азбучният указател и входящият регистър се съхраняват от
длъжностното лице и не могат да се изнасят
от регионалния център по здравеопазване.
Чл. 9. Вписванията в регистъра се отразяват
и в електронен информационен носител.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 41, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
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Приложение
към чл. 2, ал. 1
Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Регионален център по здравеопазване
Поре- Дата на
ден
издаване
номер на удос
товере
нието
за регистрац ията
на лечебнот о
завед ение

1

2

Данни за
лечебното
заведение – име,
седалище,
капитал,
ЕИК

3

Данни за
Данни за
Видове
лицето,
лицата –
дейности,
представ съдружници
за които
ляващо
или акцио
е регист
лечебното
нери
рирано
заведев дружест лечебн ото
ние – име
вото или
заведен ие
от докумен- членове на
та за
коопера
самоцията, учреличност
дяващи
групова
практика – име
от документа
за само
личност
4

5

6

Данни
за преобразуван е,
сливане,
вливане,
разделяне
и прекратяване на
лечебното
заведение,
промяна на
собствен остта

Дата
на зали
чаване
на ре
гист
рацията
и осно
ванието
за това

Проме
ни във
вписа
ните
обстоя
телства

Забе
лежки
по впи
саните
обстоя
телства

7

8

9

10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр.
51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3 и 12 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. За средищно училище по смисъла
на § 6в, ал. 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за народната просвета се определя

държавно или общинско училище, което се
намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община,
където се обучават най-малко 10 ученици до
16-годишна възраст от населените места, в
които няма училище.“
§ 2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Списъкът на средищните училища се
актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на
общинския съвет и становище на началника
на регионалния инспекторат по образованието, където се намира предложеното средищно
училище. В случай на пътуващи ученици на
територията на съседна община кметовете на
съответните общини осъществяват съвместно
дейностите по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за
народната просвета.“
§ 3. Приложението към чл. 1 се изменя така:
„Приложение към чл. 1

СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА 2010 – 2011 УЧЕБНА ГОДИНА
№ по
ред
1
1.

Област

Община

Населено място

2
Благоевград

3

4

Банско

Места

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

3.

Благоевград

Белица

Белица

4.
5.
6.

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Име на средищното училище
5
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ІІІ ОУ „Димитър Талев“
VІ СОУ „Иван Вазов“
VІІ СОУ „Кузман Шапкарев“
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1
7.

2
Благоевград

3
Благоевград

4
Благоевград

8.
9.

Благоевград
Благоевград

Благоевград
Гоце Делчев

Благоевград
Баничан

10.
11.
12.
13.

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Гърмен
Гърмен
Гърмен
Кресна

Долно Дряново
Огняново
Рибново
Кресна

14.
15.

Благоевград
Благоевград

Петрич
Петрич

Кърналово
Марикостиново

16.

Благоевград

Петрич

Петрич

17.
18.
19.

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Петрич
Петрич
Петрич

Петрич
Петрич
Първомай

20.
21.
22.
23.
24.

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Петрич
Разлог
Разлог
Разлог
Сандански

Самуилово
Г. Драглище
Елешница
Разлог
Дамяница

25.
26.
27

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Сандански
Сандански
Сандански

Катунци
Сандански
Сандански

28.
29.
30.
31.
32.

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Сандански
Сандански
Сандански
Сатовча
Сатовча

Сандански
Сандански
Склаве
Кочан
Сатовча

33.

Благоевград

Симитли

Крупник

34.

Благоевград

Симитли

Симитли

35.

Благоевград

Струмяни

Микрево

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Хаджидимово
Хаджидимово
Якоруда
Якоруда
Айтос
Айтос
Айтос
Айтос
Бургас
Бургас
Камено
Камено

Беслен
Хаджидимово
Конарско
Смолево
Айтос
Мъглен
Пирне
Тополица
Банево
Черно море
Трояново
Камено
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5
СОУ и ЧЕ „Климент Охридски“
ІV ОУ „Димчо Дебелянов“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Пейо Яворов“
СОУ „Йордан Йовков“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Братя Миладинови“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ІV ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Антон Попов“
СОУ „Никола Вапцаров“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Антон Попов“
ОУ „Неофит Рилски“
ОУ „Братя Миладинови“
СОУ „Братя Каназиреви“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ІV ОУ „Св. Козма и Дамян“
ІІ ОУ „Христо Смирненски“
ІІІ ОУ „Христо Ботев“
Гимназия „Яне Сандански“
ОУ „Братя Миладинови“
СОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Гоце Делчев“
СОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Братя Миладинови“
ОУ „Гоце Делчев“
СОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Светлина“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
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1
48.

Бургас

Камено

3
Русокастро

4

49.
50.
51.
52.

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Бургас
Карнобат
Карнобат
Карнобат

Маринка
Екзарх Антимово
Карнобат
Карнобат

53.
54.
55.
56.

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Карнобат
Карнобат
Малко Търново
Несебър

Карнобат
Соколово
Малко Търново
Обзор

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Поморие
Поморие
Поморие
Поморие
Приморско
Руен
Руен

Бата
Каблешково
Поморие
Страцин
Приморско
Вресово
Добра поляна

64.
65
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Руен
Руен
Руен
Руен
Руен
Руен
Руен
Руен
Созопол
Созопол

Дъскотна
Люляково
Планиница
Речица
Руен
Сини рид
Топчийско
Трънак
Зидарово
Созопол

74.

Бургас

Средец

Загорци

75.

Бургас

Средец

Средец

76.
77
78.

Бургас
Бургас
Бургас

Средец
Сунгурларе
Сунгурларе

Факия
Лозарево
Манолич

79.
80.
81.

Бургас
Бургас
Бургас

Сунгурларе
Сунгурларе
Царево

Прилеп
Сунгурларе
Ахтопол

82.
83.
84.

Бургас
Варна
Варна

Царево
Аврен
Аврен

Царево
Аврен
Дъбравино

85.
86.

Варна
Варна

Аврен
Аврен

Приселци
Синдел

87.

Варна

Аксаково

Игнатиево

88.

Варна

Аксаково

Кичево
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5
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Смирненски“
НУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Паисий Хилендарски“
СОУ „Иван Вазов“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Климент Охридски“
СОУ „Отец Паисий“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „А. С. Макаренко“
СОУ „Елин Пелин“
ОУ „Реджеб Кюпчу“
ОУ „Реджеб Кюпчу“
ОУ „Димитър Полянов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Д-р Петър Берон“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. Климент Охридски“

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
89.

Варна

Белослав

Белослав

90.
91.
92.
93.
94
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна

Белослав
Бяла
Варна
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Вълчи дол
Вълчи дол
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик

Белослав
Бяла
Варна
Тополи
Ветрино
Вълчи дол
Михалич
Ст. Караджа
Червенци
Девня
Голица

101.
102.

Варна
Варна

Долни чифлик
Долни чифлик

Гроздьово
Старо Оряхово

103.

Варна

Дългопол

Дългопол

104.
105.
106
107.

Варна
Варна
Варна
Варна

Дългопол
Дългопол
Дългопол
Провадия

Дългопол
Партизани
Цонево
Блъсково

108.
109.

Варна
Варна

Провадия
Провадия

Бозвелийско
Градинарово

110.
111
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Варна
Варна
Варна
Варна
Велико
Велико
Велико
Велико
Велико
Велико
Велико
Велико

Провадия
Провадия
Провадия
Суворово
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица
Горна Оряховица
Горна Оряховица

Житница
Провадия
Провадия
Суворово
Балван
Килифарево
Ресен
Самоводене
Церова кория
Върбица
Драганово
Поликраище

122.
123.
124.

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

Елена
Елена
Елена

Беброво
Елена
Елена

125.
126.

Велико Търново
Велико Търново

Златарица
Златарица

Горско Ново село
Златарица

127.
128.
129.
130.

Велико
Велико
Велико
Велико

Търново
Търново
Търново
Търново

Златарица
Лясковец
Лясковец
Павликени

Средно село
Джулюница
Лясковец
Караисен

131.

Велико Търново

Павликени

Павликени

Търново
Търново
Търново
Търново
Търново
Търново
Търново
Търново

3

4

БРОЙ 97
5
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Патриарх Евтимий“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Димчо Дебелянов“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Св. Иван Рилски“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
НУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Димитър Благоев“
СОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Св. Иван Рилски“
ОУ „Неофит Рилски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „П. Р. Славейков“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Иван Момчилов“
Н У „Иларион Макариополски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „П. Р. Славейков“
СОУ „Максим Райкович“
ОУ „Ха д ж и Дими т ър и
Стефан Караджа“
СОУ „Бачо Киро“

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
132.

2
Велико Търново

3
Павликени

Павликени

4

133.
134.
135.

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

Полски Тръмбеш
Свищов
Свищов

Полски Тръмбеш
Алеково
Морава

136.

Велико Търново

Свищов

Овча могила

137.
138.
139.
140.

Велико
Велико
Велико
Велико

Търново
Търново
Търново
Търново

Свищов
Свищов
Свищов
Стражица

Ореш
Свищов
Свищов
Камен

141.
142.

Велико Търново
Велико Търново

Стражица
Сухиндол

Стражица
Сухиндол

143.
144.
145.

Видин
Видин
Видин

Белоградчик
Белоградчик
Брегово

Белоградчик
Рабиша
Брегово

146.
147.

Видин
Видин

Видин
Видин

Видин
Видин

148.
149.
150.
151.

Видин
Видин
Видин
Видин

Видин
Видин
Видин
Видин

Видин
Видин
Видин
Видин

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин

Видин
Видин
Видин
Грамада
Димово
Димово
Димово

Видин
Видин
Дунавци
Грамада
Арчар
Гара Орешец
Димово

159.
160.
161.

Видин
Видин
Видин

Кула
Макреш
Ново село

Кула
Раковица
Ново село

162.
163.
164.

Видин
Видин
Видин

Ружинци
Ружинци
Чупрене

Дреновец
Ружинци
Чупрене

165.
166.

Враца
Враца

Борован
Борован

Борован
Добролево

167.
168.

Враца
Враца

Бяла Слатина
Бяла Слатина

Бяла Слатина
Бяла Слатина

169.
170.
171.

Враца
Враца
Враца

Бяла Слатина
Бяла Слатина
Бяла Слатина

Бяла Слатина
Бяла Слатина
Габаре

С Т Р. 1 7
5
ОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Цанко Церковски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Димитър Благоев“
СОУ „Н. Катранов“
ОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Ангел Каралийчев“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
НУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Априлов“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Любен Каравелов“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „П.Р. Славейков“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Иван Вазов“
СОУ „Цар Симеон Велики“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Димитър Благоев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Никола Й. Вапцаров“
ОУ „Никола Й. Вапцаров“
ОУ „Акад. Михаил Димитров“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Цани Гинчев“
Прогимназия „Св. Климент
Охридски“
НУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Ботев“

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
172.
173.

Враца
Враца

3
Бяла Слатина
Бяла Слатина

Галиче
Попица

4

174.
175.
176.

Враца
Враца
Враца

Враца
Враца
Враца

Баница
Враца
Враца

177.
178.
179.

Враца
Враца
Враца

Враца
Враца
Враца

Враца
Враца
Враца

180.
181.
182.
183.
184.

Враца
Враца
Враца
Враца
Враца

Враца
Враца
Враца
Враца
Враца

Враца
Враца
Враца
Враца
Девене

185.

Враца

Враца

Тишевица

186.

Враца

Козлодуй

Бутан

187.

Враца

Криводол

Краводер

188.

Враца

Криводол

Криводол

189.
190.
191.
192.

Враца
Враца
Враца
Враца

Криводол
Криводол
Мездра
Мездра

Пудрия
Ракево
Елисейна
Зверино

193.
194
195.

Враца
Враца
Враца

Мездра
Мездра
Мездра

Мездра
Мездра
Мездра

196.
197.
198.
199.

Враца
Враца
Враца
Враца

Мездра
Мизия
Мизия
Оряхово

Моравица
Крушовица
Мизия
Оряхово

200.
201.
202.
203.
204.

Враца
Враца
Враца
Враца
Враца

Оряхово
Оряхово
Роман
Роман
Хайредин

Оряхово
Остров
Роман
Роман
Хайредин

205.
206.
207.
208.

Габрово
Габрово
Габрово
Габрово

Габрово
Габрово
Дряново
Севлиево

Габрово
Габрово
Дряново
Градница

209.
210.

Габрово
Габрово

Севлиево
Севлиево

Добромирка
Душево

БРОЙ 97
5
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Иванчо Младенов“
НУ „Иван Вазов“
НУ „Св. Софроний Врачански“
СОУ „Отец Паисий“
СОУ „Козма Тричков“
СОУ „Васил Кънчов“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Хаджи Димитър“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
СОУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Ботев‘‘
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „В. Кънчов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Цанко Церковски“
НУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „П. Р. Славейков“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Васил Воденичарски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Райчо Каролев“
СОУ „Максим Райкович“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

1
211.
212.

Габрово
Габрово

Севлиево
Севлиево

4
Крамолин
П. Славейков

213.

Габрово

Севлиево

Севлиево

214.
215.
216.
217.
218.
219.

Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич

Севлиево
Севлиево
Севлиево
Севлиево
Балчик
Балчик

Севлиево
Севлиево
Севлиево
Шумата
Балчик
Балчик

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич

Балчик
Балчик
Балчик
Балчик
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Добричка
Добричка

Балчик
Оброчище
Сенокос
Соколово
Генерал Тошево
Генерал Тошево
Кардам
Красен
Преселенци
Спасово
Батово
Ведрина

232.

Добрич

Добричка

Дончево

233.
234.
235.
236.
237.
238.

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич

Добричка
Добричка
Добричка
Добричка
Добричка
Добричка

Житница
Карапелит
Овчарово
Паскалево
Победа
Смолница

239.

Добрич

Добричка

Ст. Караджа

240.
241.
242.

Добрич
Добрич
Добрич

Добричка
Добричка
Каварна

Стефаново
Хитово
Белгун

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич

Каварна
Каварна
Крушари
Крушари
Крушари
Тервел
Тервел
Тервел
Шабла

Каварна
Каварна
Коритен
Крушари
Телериг
Коларци
Нова Камена
Тервел
Дуранкулак

252.
253.

Добрич
Кърджали

Шабла
Ардино

Шабла
Ардино

С Т Р. 1 9
5
ОУ „Св. Солунски братя“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Ст. Пешев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Антим І“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Г. С. Раковски“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Стефан Караджа“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Димитър Минчев“
ОУ „Добри Войников“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „П. К. Яворов“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Стефан Караджа“
ОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Асен Златаров“
СОУ „Васил Левски“

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

1
254.
255.
256.
257.

2
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Ардино
Ардино
Ардино
Ардино

4
Ардино
Боровица
Бял извор
Горно Прахово

258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Ардино
Джебел
Джебел
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград

Жълтуша
Джебел
Рогозче
Бенковски
Дрангово
Кирково
Старово
Тихомир
Фотиново
Чакаларово
Чорбаджийско
Аврен
Горна Кула
Гулийка
Крумовград
Луличка
Поточница
Странджево

276.
277.
278.

Кърджали
Кърджали
Кърджали

Крумовград
Кърджали
Кърджали

Токачка
Бойно
Енчец

279.
280.
281.
282.
283.
284.

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Костино
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

285.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

286

Кърджали

Кърджали

Кърджали

287.
288.
289.
290.
291.

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Миладиново
Мост
Перперек
Рани лист
Стремци

292.
293.
294.
295.
296.
297.

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали

Кърджали
Кърджали
Кърждали
Момчилград
Момчилград
Момчилград

Чифлик
Широко поле
Конево
Груево
Звездел
Момчилград
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НУ „Христо Ботев“
ОУ „А. С. Макаренко“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Никола Й. Вапцаров“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Отец Паисий“
ОУ „Устрем“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Иван Вазов“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „М. Христов“
ОУ „Никола Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Пейо Яворов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „П. Р. Славейков“
СОУ „Отец Паисий“
СОУ „Йордан Йовков“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
СОУ „Вла д и м и р Д и м итров – Майстора“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Паисий Хилендарски“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Максим Горки“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Гео Милев“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Никола Вапцаров“
СОУ „Н.Й. Вапцаров“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
298.
299.

2
Кърджали
Кърджали

3
Момчилград
Момчилград

4
Момчилград
Нановица

300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил

Момчилград
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Черноочене
Бобов дол
Бобов дол
Бобошево

Равен
Бели вир
Габрово
Житница
Паничково
Черноочене
Бобов дол
Бобов дол
Бобошево

309.

Кюстендил

Дупница

Дупница

310.
311.

Кюстендил
Кюстендил

Кочериново
Кюстендил

Кочериново
Кюстендил

312.
313.

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

314.
315.

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

316.
317.

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил

318.
319.

Кюстендил
Кюстендил

Невестино
Рила

Невестино
Рила

320.
321.

Кюстендил
Кюстендил

Сапарева баня
Трекляно

Сапарева баня
Трекляно

322.
323.
324.

Ловеч
Ловеч
Ловеч

Априлци
Летница
Ловеч

Априлци
Летница
Александрово

325.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

326.
327.
328.

Ловеч
Ловеч
Ловеч

Ловеч
Луковит
Луковит

Ловеч
Дерманци
Луковит

329.
330.
331.
332.
333.
334.

Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч

Луковит
Тетевен
Тетевен
Троян
Троян
Троян

Румянцево
Тетевен
Черни Вит
Борима
Дебнево
Троян

335.
336.

Ловеч
Ловеч

Троян
Троян

Троян
Троян

С Т Р. 2 1
5
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Никола Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Никола Й. Вапцаров“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Никола Вапцаров“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Даскал Димитри“
ОУ „Професор Марин Дринов“
V ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
VІІ ОУ „Ильо войвода“
НУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Аверкий Попстоянов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Бачо Киро“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Панайот Пипков“
ОУ „Неофит Рилски“
СОУ „А леко Константинов“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Георги Бенковски“
ОУ „Георги Бенковски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Любен Каравелов“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
ОУ „Иван Хаджийски“
СОУ „Васил Левски“

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
337.

Ловеч

Угърчин

3
Лесидрен

4

338.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

339.
340.

Ловеч
Монтана

Ябланица
Берковица

Ябланица
Берковица

341.
342.

Монтана
Монтана

Бойчиновци
Бойчиновци

Бойчиновци
Лехчево

343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана

Брусарци
Вълчедръм
Вълчедръм
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Лом
Лом
Медковец
Медковец
Монтана

Брусарци
Вълчедръм
Вълчедръм
Златия
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Лом
Лом
Медковец
Расово
Габровница

355.

Монтана

Монтана

Монтана

356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.

Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик

Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Чипровци
Якимово
Белово
Белово

Монтана
Монтана
Монтана
Смоляновци
Чипровци
Якимово
Мененкьово
Белово

364.

Пазарджик

Белово

Момина клисура

365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.

Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Брацигово
Брацигово
Велинград
Велинград
Велинград
Велинград
Велинград
Велинград
Велинград

Брацигово
Брацигово
Абланица
Биркова
Грашево
Кръстава
Пашови
Св. Петка
Сърница

374.
375.
376.
377.

Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Лесичово
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Динката
Гелеменово
Пазарджик
Пазарджик

378.
379.

Пазарджик
Пазарджик

Пазарджик
Пазарджик

Пазарджик
Паталеница
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5
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Васил Левски“
ІІ ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ІІ ОУ „Иван Вазов“
І ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Иван Вазов“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Н. Първанов“
ОУ „Константин Фотинов“
СОУЧЕМИ „Д. Маринов“
СОУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
І ОУ „С в. св. К и ри л и
Методий“
ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“
V СОУ „Христо Ботев“
VІІІ СОУ „Отец Паисий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Петър Парчевич“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „А. Иванов – Чапай“
ОУ „Св. Климент Охридски“
НУ „Васил Петлешков“
СОУ „Народни будители“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Иван Вазов“
СОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Кочо Честеменски“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Стефан Захариев“
ОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Константин Величков“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
380.
381.

2
Пазарджик
Пазарджик

3
Пазарджик
Пазарджик

4
Црънча
Черногорово

382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.

Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник

Панагюрище
Панагюрище
Панагюрище
Септември
Септември
Септември
Брезник
Брезник
Земен

Панагюрище
Панагюрище
Попинци
Карабунар
Септември
Септември
Брезник
Ноевци
Земен

391.

Перник

Ковачевци

Калище

392.
393.

Перник
Перник

Перник
Перник

Батановци
Дивотино

394.
395.

Перник
Перник

Перник
Перник

Перник
Перник

396.

Перник

Перник

Перник

397.
398.
399.
400.
401.
402.

Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник

Перник
Радомир
Радомир
Радомир
Радомир
Радомир

Ярджиловци
Гълъбник
Дрен
Извор
Радомир
Радомир

403.
404.

Перник
Плевен

Трън
Белене

Трън
Деков

405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Гулянци
Гулянци
Гулянци
Долна Митрополия
Долна Митрополия
Долна Митрополия
Долна Митрополия
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Долни Дъбник

Гиген
Гулянци
Милковица
Долна Митрополия
Крушовене
Ореховица
Тръстеник
Божурица
Долни Дъбник
Петърница

415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Кнежа
Левски
Левски
Левски
Левски

Садовец
Искър
Бреница
Еница
Българене
Левски
Левски
Левски

С Т Р. 2 3
5
ОУ „Васил Левски“
НУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Марин Дринов“
СОУ „Нешо Бончев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
VII ОУ „Г. С. Раковски“
XIII ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Гео Милев“
ОУ „Проф. Иван Шишманов“
СОУ „Асен Златаров“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Априлов“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Евлоги Георгиев“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „Христо Ботев“
ОУ „Максим Горки“
СОУ „Крум Попов“

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
423.
424.
425.
426.

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Левски
Никопол
Никопол
Пордим

3
Малчика
Никопол
Новачене
Пордим

4

427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Асеновград
Асеновград
Асеновград
Асеновград
Брезово

Радомирци
Червен бряг
Червен бряг
Чомаковци
Асеновград
Асеновград
Златовръх
Тополово
Борец

436.
437.

Пловдив
Пловдив

Брезово
Брезово

Брезово
Пъдарско

438.

Пловдив

Брезово

Стрелци

439.
440.
441.
442.
443.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Калояново
Калояново
Калояново
Карлово
Карлово

Калояново
Песнопой
Ръжево Конаре
Баня
Ведраре

444.
445.
446.
447.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Карлово
Карлово
Карлово
Карлово

Игнатово
Карлово
Карлово
Карлово

448.
449.
450.
451.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Карлово
Лъки
„Марица“
„Марица“

Кърнаре
Лъки
Бенковски
Войводиново

452.
453.

Пловдив
Пловдив

„Марица“
„Марица“

Граф Игнатиев
Калековец

454.
455.
456.
457.
458.
459.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

„Марица“
„Марица“
„Марица“
Първомай
Първомай
Първомай

Маноле
Рогош
Строево
Бяла река
Градина
Дълбок извор

460.
461.
462.
463.
464.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Първомай
Първомай
Раковски
Раковски
Родопи

Езерово
Искра
Стряма
Белозем
Кадиево

БРОЙ 97
5
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Патриарх Евтимий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Отец Паисий“
НУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Смирненски“
Прогимназия „Отец Паисий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Неофит Рилски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Проданов“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Георги Бенковски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Граф Игнатиев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Любен Каравелов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Гео Милев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
465.

2
Пловдив

Родопи

3
Първенец

4

466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград

Садово
Садово
Садово
Сопот
Сопот
Съединение
Съединение
Хисаря
Хисаря
Хисаря
Хисаря
Хисаря
Завет
Завет

Богданица
Караджово
Поповица
Сопот
Сопот
Съединение
Съединение
Красново
Паничери
Хисаря
Хисаря
Хисаря
Веселец
Завет

480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.

Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград

Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Кубрат
Кубрат
Кубрат

Вазово
Исперих
Исперих
Лудогорци
Подайва
Свещари
Тодорово
Кубрат
Кубрат
Равно

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.

Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград

Кубрат
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Самуил
Самуил

Юпер
Гороцвет
Лозница
Лозница
Сейдол
Трапище
Киченица
Осенец
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Владимировци
Самуил

506.

Разград

Самуил

Хърсово

507.
508.
509.
510.

Русе
Русе
Русе
Русе

Борово
Борово
Бяла
Бяла

Борово
Горно Абланово
Бяла
Бяла

С Т Р. 2 5
5
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
Основно училище
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Иван Вазов“
НУ „Неделя Петкова“
СОУ „Христо Ботев“
НУ „Любен Каравелов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Васил Априлов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Св. Климент“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
НУ „Васил Левски“
ОУ „Видилина“
ОУ „Кирил и Методий“
ОУ „Кирил и Методий“
ОУ „Д-р Петър Берон“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Иван Тургенев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Н. Икономов“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
СОУ „Климент Охридски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Панайот Волов“
ОУ „Никола Вапцаров“

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
511.

Русе

Бяла

3
Бяла

4

512.
513.
514.

Русе
Русе
Русе

Бяла
Ветово
Ветово

Копривец
Ветово
Сеново

515.
516.

Русе
Русе

Две могили
Две могили

Баниска
Две могили

517.
518.
519.

Русе
Русе
Русе

Иваново
Русе
Русе

Щръклево
Мартен
Николово

520.
521.
522.
523.
524.

Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

Ново село
Русе
Русе
Русе
Семерджиево

525.
526.

Русе
Русе

Сливо поле
Сливо поле

Голямо Враново
Ряхово

527.

Русе

Сливо поле

Сливо поле

528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.

Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра

Ценово
Ценово
Алфатар
Алфатар
Главиница
Главиница
Главиница
Главиница

Новград
Ценово
Алеково
Алфатар
Главиница
Зафирово
Листец
Сокол

536.
537.
538.
539.
540.

Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра

Дулово
Дулово
Дулово
Дулово
Дулово

Дулово
Дулово
Окорш
Паисиево
Секулово

541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.

Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра

Дулово
Дулово
Кайнарджа
Кайнарджа
Кайнарджа
Силистра
Силистра

Чернолик
Яребица
Голеш
Кайнарджа
Средище
Айдемир
Професор Иширково

548.

Силистра

Силистра

Калипетрово

549.
550.
551.

Силистра
Силистра
Силистра

Ситово
Ситово
Тутракан

Добротица
Ситово
Тутракан

БРОЙ 97
5
НУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Неофит Рилски“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Г. С. Раковски“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Ангел Кънчев“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Алеко Константинов“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „Отец Паисий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Йордан Йовков“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Васил Априлов“
ОУ „Черноризец Храбър“
ОУ „Цанко Церковски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Г. С. Раковски“
СОУ „Йордан Йовков“

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
552.
553.
554.

2
Силистра
Сливен
Сливен

Тутракан
Котел
Котел

3
Тутракан
Градец
Кипилово

4

555.
556.
557.
558.
559.

Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

Котел
Котел
Котел
Нова Загора
Нова Загора

Котел
Тича
Филаретово
Кортен
Любенова махала

560.
561.
562.
563.

Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

Нова
Нова
Нова
Нова

Загора
Загора
Загора
Загора

Нова Загора
Нова Загора
Нова Загора
Стоил войвода

564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.

Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

Нова Загора
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

Съдиево
Блатец
Бяла
Гавраилово
Злати войвода
Кермен
Самуилово
Сливен

572.
573.

Сливен
Сливен

Сливен
Сливен

Стара река
Тополчане

574.
575.
576.
577.
578.

Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян

Твърдица
Твърдица
Твърдица
Баните
Баните

Бяла паланка
Твърдица
Шивачево
Баните
Давидково

579.
580.
581.
582.
583.

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян

Девин
Златоград
Златоград
Златоград
Мадан

Девин
Златоград
Златоград
Ерма река
Върбина

584.
585.
586.
587.

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян

Мадан
Мадан
Мадан
Неделино

Мадан
Средногорци
Мадан
Неделино

588.
589.
590.

Смолян
Смолян
Смолян

Неделино
Рудозем
Рудозем

Средец
Елховец
Рудозем

591.
592.

Смолян
Смолян

Рудозем
Смолян

Чепинци
Арда

С Т Р. 2 7
5
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Кап. П. Пърмаков“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Г. С. Раковски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „П. Славейков“
ОУ „Иларион Макариополски“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Иван Вазов“
НУ „Любен Каравелов“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Климент Охридски“
ОУ „Хаджи Димитър“
ОУ „Найден Геров“
ОУ „Братя Миладинови“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Никола Вапцаров“
СОУ „Неофит Рилски“
СОУ „Георги Каравелов“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Антим І“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Отец Паисий“
ОУ „П. Р. Славейков“
ОУ „Никола Вапцаров“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
593.

3

Смолян

Смолян

4
Момчиловци

594.
595.
596.
597.
598.

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Софийска област

Смолян
Смолян
Чепеларе
Чепеларе
Божурище

Търън
Широка лъка
Павелско
Чепеларе
Божурище

599.

Софийска област Ботевград

Литаково

600.
601.

Софийска област Ботевград
Софийска област Годеч

Литаково
Годеч

602.
603.

Софийска област Годеч
Софийска област Горна Малина

Годеч
Априлово

604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.

Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска

Горна Малина
Долно Камарци
Драгоман
Елин Пелин
Елин Пелин
Етрополе
Златица

611.

Софийска област Костенец

Костенец

612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.

Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска
Софийска

Момин проход
Ихтиман
Ихтиман
Видраре
Пирдоп
Пирдоп
Говедарци
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Ярлово
Владо Тричков
Реброво
Своге
Сливница

629.

Софийска област Челопеч

Челопеч

630.
631.
632.
633.
634.
635.

София-град
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

София
Братя Даскалови
Оризово
Партизанин
Гурково
Гълъбово

област
област
област
област
област
област
област

област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област
област

Горна Малина
Горна Малина
Драгоман
Елин Пелин
Елин Пелин
Етрополе
Златица

Костенец
Ихтиман
Ихтиман
Правец
Пирдоп
Пирдоп
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Самоков
Своге
Своге
Своге
Сливница

Столична
Братя Даскалови
Братя Даскалови
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово

БРОЙ 97
5
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Стою Шишков“
ОУ „Никола Вапцаров“
ОУ „Цар Симеон І“
СОУ „Васил Дечев“
СОУ „Летец Христо Топ
ракчиев“
Прогимназия „Христо Ботев“
НУ „Васил Левски“
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“
НУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Васил Левски“
НУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ясенов“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Димчо Дебелянов“
ОУ „Васил Левски“
НУ „Тодор Влайков“
СОУ „Саво Савов“
ОУ „Димчо Дебелянов“
СОУ „Отец Паисий“
ОУ „Авксентий Велешки“
ОУ „Христо Максимов“
НУ „Станислав Доспевски“
ПГ „Константин Фотинов“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Елин Пелин“
ОУ „Д-р Петър Берон“
СОУ „Иван Вазов“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
83 ОУ „Елин Пелин“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Г. С. Раковски“
СОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Васил Левски“

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
636.
637.

2
Стара Загора
Стара Загора

Казанлък
Казанлък

3
Овощник
Шипка

638.
639.
640.
641.

Стара
Стара
Стара
Стара

Загора
Загора
Загора
Загора

Казанлък
Мъглиж
Мъглиж
Николаево

Енина
Ветрен
Ягода
Николаево

642.
643.
644.
645.
646.

Стара
Стара
Стара
Стара
Стара

Загора
Загора
Загора
Загора
Загора

Опан
Павел баня
Павел баня
Раднево
Раднево

Опан
Павел баня
Скобелево
Коларово
Раднево

647.
648.
649.

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Раднево
Раднево
Раднево

Раднево
Раднево
Сърнево

650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.

Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара
Стара

Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора
Загора

Раднево
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Трояново
Братя Кунчеви
Дълбоки
Загоре
Калояновец
Преславен
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

661.
662.
663.
664.

Стара
Стара
Стара
Стара

Загора
Загора
Загора
Загора

Стара
Стара
Стара
Стара

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Хан Аспарухово

665.
666.
667.
668.
669.

Стара
Стара
Стара
Стара
Стара

Загора
Загора
Загора
Загора
Загора

Стара Загора
Чирпан
Чирпан
Чирпан
Чирпан

Хрищени
Зетьово
Свобода
Чирпан
Чирпан

670.

Търговище

Антоново

Антоново

671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище

Антоново
Антоново
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг

Стеврек
Трескавец
Врани кон
Зелена морава
Камбурово
Обител
Омуртаг

678.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Загора
Загора
Загора
Загора

4

С Т Р. 2 9
5
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Ген. Скобелев“
ОУ „Поп Минчо“
I ОУ „С в. св. К и ри л и
Методий“
СОУ „Гео Милев“
ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Йордан Йовков“
ОУ „Хр. Ботев“
ОУ „Иван Мирчев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Б. Русев“
НУ „Димитър Благоев“
І ОУ „Георги Бакалов“
ІV ОУ „К. Христов“
VІ ОУ „Св. Никола“
Х ОУ „Св. св. К ирил и
Методий“
ХІ ОУ „Николай Лилиев“
СОУ „Железник“
СОУ „Иван Вазов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Хр. Ботев“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Кирил и Методий“
СОУ „П. К. Яворов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Смирненски“
Прогимназия „Акад. Даки
Йорданов“
І НУ „Христо Смирненски“

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.

2
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище

Омуртаг
Омуртаг
Опака
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

3
Омуртаг
Плъстина
Крепча
Водица
Зараево
Ломци
Попово
Попово

4

687.
688.
689.
690.

Търговище
Търговище
Търговище
Търговище

Попово
Попово
Попово
Търговище

Садина
Светлен
Славяново
Буйново

691.

Търговище

Търговище

Драгановец

692.

Търговище

Търговище

Дралфа

693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.

Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Димитровград
Димитровград
Димитровград
Димитровград
Димитровград
Ивайловград

Лиляк
Макариополско
Надарево
Търговище
Търговище
Търговище
Димитровград
Димитровград
Димитровград
Радиево
Ябълково
Белополци

705.

Хасково

Ивайловград

Железино

706.
707.

Хасково
Хасково

Ивайловград
Ивайловград

Ивайловград
Свирачи

708.
709.
710.

Хасково
Хасково
Хасково

Любимец
Любимец
Любимец

Любимец
Любимец
Малко градище

711.
712.
713.

Хасково
Хасково
Хасково

Маджарово
Минерални бани
Минерални бани

Маджарово
Караманци
Минерални бани

714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.

Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Свиленград
Свиленград
Свиленград
Свиленград
Симеоновград
Симеоновград
Симеоновград

Левка
Свиленград
Свиленград
Свиленград
Симеоновград
Симеоновград
Симеоновград
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Гимназия „Симеон Велчев“
ОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ „Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Антон Страшимиров“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Паисий Хилендарски“
ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“
ІV ОУ „Иван Вазов“
ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров“
СОУ „Васил Левски“
ОУ „Пенчо Славейков“
ОУ „Алеко Константинов“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
НУ „Христо Ботев“
СОУ „Желязко Терпешев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Д. Маджаров“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Любен Каравелов“
СОУ „Д-р П. Берон“
НУ „Отец Паисий“
ОУ „Иван Вазов“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

1
721.
722.

Хасково
Хасково

3
Стамболово
Стамболово

4
Долно Ботево
Жълти бряг

723.
724.

Хасково
Хасково

Стамболово
Стамболово

Силен
Стамболово

725.

Хасково

Тополовград

Орешник

726.
727.
728.
729.

Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Тополовград
Тополовград
Харманли
Харманли

Синапово
Хлябово
Българин
Иваново

730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.

Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Харманли
Харманли
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Славяново
Харманли
Войводово
Динево
Долно Големанци
Книжовник
Конуш

737.

Хасково

Хасково

Малево

738.
739.
740.
741.
742.

Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен

Хасково
Хасково
Хасково
Велики Преслав
Велики Преслав

Узунджово
Хасково
Хасково
Велики Преслав
Велики Преслав

743.

Шумен

Велики Преслав

Драгоево

744.
745.
746.

Шумен
Шумен
Шумен

Венец
Венец
Върбица

Венец
Изгрев
Бяла река

747.

Шумен

Върбица

Върбица

748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.

Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен

Върбица
Върбица
Върбица
Каолиново
Каолиново
Каолиново
Каолиново

Иваново
Ловец
Чернооково
Браничево
Каолиново
Климент
Лятно

755.
756.
757.
758.
759.

Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен

Каолиново
Каолиново
Каспичан
Каспичан
Каспичан

Пристое
Тодор Икономово
Каспичан
Марково
Плиска
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5
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. К л имен т Охридски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Иван Вазов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Любен Каравелов“
ОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Черноризец Храбър“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „П. Р. Славейков“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Паисий Хилендарски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Гео Милев“
ОУ „Йордан Йовков“
СОУ „Георги Ст. Раковски“
ОУ „Г. С. Раковски“
ОУ „Никола Йонков Вап
царов“
ОУ „Христо Смирненски“
ОУ „Панайот Волов“
СОУ „Панайот Волов“
ОУ „Пенчо П. Славейков“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
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1
760.
761.

Шумен
Шумен

3
Никола Козлево
Никола Козлево

4
Никола Козлево
Пет могили

762.
763.
764.
765.
766.
767.

Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен

Никола Козлево
Нови пазар
Нови пазар
Нови пазар
Нови пазар
Нови пазар

Църквица
Мировци
Нови пазар
Нови пазар
Памукчи
Ст. Михайловски

768.

Шумен

Смядово

Смядово

769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.

Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен

Смядово
Хитрино
Хитрино
Хитрино
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен

Янково
Живково
Развигорово
Хитрино
Градище
Дибич
Друмево
Мадара
Царев брод

778.
779.
780.
781.

Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол

Шумен
Болярово
Болярово
Елхово

Шумен
Болярово
Ст. Караджово
Бояново

782.
783.

Ямбол
Ямбол

Елхово
Елхово

Гранитово
Елхово

784.
785.

Ямбол
Ямбол

Стралджа
Стралджа

Войника
Зимница

786.
787.
788.

Ямбол
Ямбол
Ямбол

Стралджа
„Тунджа“
„Тунджа“

Стралджа
Ботево
Бояджик

789.

Ямбол

„Тунджа“

Веселиново

790.

Ямбол

„Тунджа“

Дражево

791.
792.

Ямбол
Ямбол

„Тунджа“
„Тунджа“

Кукорево
Роза

793.

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

794.

Ямбол

„Тунджа“

Тенево

10078
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СОУ „Цанко Б. Церковски“
ОУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Хан Исперих“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Панайот Волов“
ОУ „Тодор Влайков“
СОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Н. Й. Вапцаров“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Панайот Волов“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ІХ ОУ „Панайот Волов“
СОУ „Д-р Петър Берон“
ОУ „Стефан Караджа“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Хаджи Димитър“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Пейо Яворов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
ОУ „Васил Левски“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от
2009 г. и бр. 35 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 след думите „Закона
за насърчаване на заетостта“ се поставя запетая
и се добавя „на законодателството, свързано с
изпълнението на държавната служба, и правата
и задълженията на страните по служебното
правоотношение“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 7 след думите „Закона
за насърчаване на заетостта“ се поставя запетая
и се добавя „на законодателството, свързано с
изпълнението на държавната служба, и правата
и задълженията на страните по служебното
правоотношение“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. дирекция „Административно и информационно обслужване и технологии“.“
2. В ал. 3 т. 10 – 17 се отменят.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Дирекция „Административно и информационно обслужване и технологии“:
1. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслужване
на физически и юридически лица от агенцията
чрез каналите за достъп до обслужване, включително предоставяне на електронни админис
тративни услуги;
2. организира и осъществява деловодната
обработка и обслужването на документооборота; съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
автоматизирани информационни системи за
документооборот;
3. организира, координира и извършва контрола по решенията и сроковия контрол;
4. организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в Главната инспекция
по труда;
5. поддържа административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията
в частта относно административните услуги,
предоставяни от Главната инспекция по труда;
6. разработва, прилага и развива стандарти за
качеството на административното обслужване;
поддържа и развива Система за управление на
качеството на административното обслужване
на Главната инспекция по труда;
7. изпълнява всички дейности, свързани с
издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
Главната инспекция по труда;
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8. разработва цялостната политика в област
та на информационните технологии, планира,
организира и координира внедряването на нови
информационни и комуникационни технологии
в структурите на Главната инспекция по труда и
отговаря за цялостната дейност по осигуряване
оперативната съвместимост на използваните
информационни системи;
9. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността, въвеждането,
поддръжката и извеждането от експлоатация
на информационно-комуникационните ресурси
в Главната инспекция по труда;
10. организира дейностите по ефективно
използване на наличните информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване на компютърните умения и квалификация
на служителите в Главната инспекция по труда;
11. отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните
информационни системи; осигурява техническата
поддръжка и управлението на административната
информационна система на Главната инспекция
по труда в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление;
12. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията;
13. организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана с
предоставянето на електронни административни
услуги от Главната инспекция по труда;
14. организира дейностите по изпълнение
на изискванията за оперативна съвместимост,
мрежова и информационна сигурност на информационните системи в структурата на Главната
инспекция по труда, възложени със Закона за
електронно управление;
15. организира, актуализира и осъществява
техническата поддръжка на интернет страницата
на Главната инспекция по труда;
16. методически подпомага дирекциите „Инспекция по труда“ при работа с информационната система на Главната инспекция по труда;
17. подпомага изпълнителния директор при
формиране и провеждане на медийната политика в Главната инспекция по труда.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Трудови правоотношения и
правно осигуряване“ се заменят с „Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване“.
2. В т. 4 числото „20“ се заменя с „21“.
§ 5. В чл. 12 т. 19 – 24 се отменят.
§ 6. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „трудовото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „на
законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба, и правата и задълженията
на страните по служебното правоотношение“.

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

2. В т. 4 след думите „трудовото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „на
законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба, и правата и задълженията
на страните по служебното правоотношение“.
3. В т. 9 след думите „трудовото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „на
законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба, и правата и задълженията
на страните по служебното правоотношение“.
4. В т. 14 след думите „трудовите правоотношения“ се поставя запетая и се добавя
„служебните правоотношения“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Директорът на дирекция „Инспекция
по труда“ може да възложи отделни свои правомощия на началник на отдел в дирекцията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. по искания и сигнали от органите по
назначаването, от ръководителите на инспекторатите в административните структури и на
синдикалните организации или по жалби от
държавни служители;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 след думите „Закона за
насърчаване на заетостта“ се поставя запетая
и се добавя „Закона за държавния служител“.
§ 10. В чл. 20, ал. 1 след думите „Закона за
насърчаване на заетостта“ се поставя запетая
и се добавя „Закона за държавния служител“.
§ 11. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ – 495 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
28
в т. ч.:
дирекция „Управление на човешките
ресурси“
8
дирекция „Финансово-стопански дейности“
10
дирекция „Административно и
информационно обслужване и технологии“
10
Специализирана администрация
463
в т. ч.:
дирекция „Безопасност на труда и анализ
на контролната дейност“
15
дирекция „Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване“
16
дирекция „Международна трудова миграция“ 9
дирекции „Инспекция по труда“ – 21
423“

§ 12. Приложение № 2 към чл. 11, т. 4 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 11, т. 4
Дирекции „Инспекция
Наименование
Дирекция „Инспекция
Дирекция „Инспекция
Дирекция „Инспекция
Дирекция „Инспекция

по труда“
по
по
по
по

труда“
труда“
труда
труда“

Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция

„Инспекция
„Инспекция
„Инспекция
„Инспекция
„Инспекция
„Инспекция

по
по
по
по
по
по

труда“
труда“
труда“
труда“
труда“
труда“

Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Софийска
Дирекция
Дирекция
Дирекция
Дирекция

„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда
област“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“
„Инспекция по труда“

Седалище
Благоевград
Бургас
Варна
Велико
Търново
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
Сливен
София
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
“

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила в
7-дневен срок от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите в бюджетните организации и
дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 52, 61, 74, 82 и 84 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 8 – 10:
„(8) Промените в списъците по ал. 1 и 2
се извършват от съответния първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити, а за администрацията на Министерския съвет – от
главния секретар на Министерския съвет.
(9) Промените в списъците по ал. 8 се
изпращат на министъра по управление на
средствата от Европейския съюз и на минис-
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търа на финансите. Промените в списъците
се считат за утвърдени, ако министърът по
управление на средствата от Европейския съюз
и министърът на финансите не възразят в
срок до 3 работни дни от тяхното получаване.
(10) Ако в срока по ал. 8 министърът по
управление на средствата от Европейския съюз
или министърът на финансите мотивирано
възразят, промените в списъците се считат
за утвърдени след отразяване на получените
бележки.“
2. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
след думата „Когато“ се добавя „основните
месечни заплати и“, а думите „както и възнагражденията, изплащани“ се заменят със
„съответно“.
3. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея:
а) думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“;
б) в т. 1 думите „допълнителните възнаграждения“ се заменят със „заплатите и
възнагражденията“;
в) в т. 2 думите „допълнителните възнаграждения, както и възнагражденията по
чл. 7, ал. 3“ се заменят със „заплатите и
възнагражденията“;
г) в т. 3 след думите „за изплащане на“ се
добавя „заплатите и“.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 13.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 6, ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „включително
разходите за задължителните социални и
здравни осигурителни вноски за сметка на
работодателя, дължими във връзка с тези
възнаграждения“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думата „допълнителни“ се заменя
с „допълнителните“, а думите „чл. 6, ал. 2 и
5“ се заменят с „чл. 6, ал. 2, включително
разходите за задължителните социални и
здравни осигурителни вноски за сметка на
работодателя, дължими във връзка с тези
възнаграждения“ и се поставя запетая.
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Необходимите средства за изплащане на
допълнителните възнаграждения на служителите по чл. 6, ал. 5, включително разходите за
задължителни социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя, дължими във
връзка с тези възнаграждения, се осигуряват
от техническите помощи на оперативните
програми и от Оперативна програма „Техническа помощ“ или от републиканския бюджет.
(4) Необходимите средства за изплащане
на основните месечни заплати и на допълнителните възнаг ра ж дени я по Закона за
държавния служител, съответно основните
и допълнителните трудови възнаграждения
по Кодекса на труда, освен тези по ал. 1, на
служителите по чл. 6, ал. 1, които изпълняват
функции изцяло по управление на финансо-
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вата помощ от Структурните инструменти на
Европейския съюз, включително за заплатите
и възнагражденията при ползване на платен
годишен отпуск, както и разходите за задължителните социални и здравни осигурителни
вноски за сметка на работодателя, дължими
във връзка с тези заплати и възнаграждения,
могат да се финансират от техническите помощи на оперативните програми и от Оперативна
програма „Техническа помощ“.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след думата „включително“ се добавя „за
заплатите и възнагражденията при ползване
на платен годишен отпуск, както и“, а след
думата „вноски“ се добавя „за сметка на
работодателя, дължими във връзка с тези
заплати и възнаграждения“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Необходимите средства за всички други
плащания по Закона за държавния служител,
съответно по Кодекса на труда, на служителите по ал. 4 и 5 са за сметка на бюджета на
съответната администрация.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 5“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. За периода 1 януари – 23 април 2010 г.
включително основните месечни заплати и
допълнителните възнаграждения по Закона
за държавния служител на служителите от
дирекция „Оперативна програма „Техническа
помощ“ съгласно пореден № 2, т. 6 от приложение № 8 към чл. 6, ал. 3 от Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2009 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности (отм., ДВ, бр. 32 от 2010 г.), включително разходите за задължителните социални
и здравни осигурителни вноски за сметка на
работодателя, дължими във връзка с тези
заплати и възнаграждения, се финансират от
Оперативна програма „Техническа помощ“.“
§ 4. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 се
правят следните изменения:
1. В пореден № 1, т. 2, колона 4 думите
„Реп убликанск и ят бюд жет“ се замен ят с
„Републиканският бюджет/ОП „Техническа
помощ“.
2. В пореден № 7, колона 4 думите „Техническа помощ ОП „Транспорт“ се заменят с
„Републиканският бюджет/Техническа помощ
ОП „Транспорт“.
3. В пореден № 11, колона 4 думите „ОП
„Техническа помощ“ се заменят с „Републиканският бюджет/ОП „Техническа помощ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Редът по чл. 6, ал. 8 – 10 от Пос
тановление № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за заплатите в бюджетните организации
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и дейности се прилага и когато основанието
за промяната е възникнало преди влизането
в сила на това постановление.
(2) Съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, а за администрацията на Министерския съвет – главният
секретар, изпращат промените в списъците
по ал. 1 на министъра на финансите и на
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз. Промените в списъците
се считат за утвърдени, ако министърът на
финансите или министърът по управление на
средствата от Европейския съюз не възразят в
срок до 3 работни дни от тяхното получаване.
§ 6. В чл. 5 от Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 108 от 2008 г., бр. 19 от 2009 г. и
бр. 31 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допустими за финансиране по Оперативната програма са разходите за основни
месечни заплати и допълнителни възнаграждения по Закона за държавния служител,
съответно за основни и допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда,
включително за заплати и възнаграждения
при ползване на платен годишен отпуск, на
държавни служители и служители по трудово
правоотношение, които съгласно длъжностните си характеристики изпълняват само
дейности по ал. 1, т. 1.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 3“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за системите за движение, док ладване и
управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването в морските
пространства на Република България и в
Българския морски отговорен район за търсене и спасяване, приета с Постановление
№ 200 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ,
бр. 76 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„и в Българския морски отговорен район за
търсене и спасяване“ се заличават.
§ 2. Член 1 се изменя така:
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„Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за установяване, изменяне и отменяне на системите за движение и докладване в морските пространства
на Република България и установяването,
изграждането и поддържането на система
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването в морските
пространства на Република България, и
2. контролът по изграждането и поддържането на система за управление на трафика
и информационното обслужване на корабоплаването, предоставянето на услуги по
управление на трафика и информационното
обслужване на корабоплаването и обмяната
на информация с други системи, предвидени в
закон или в международен договор, по който
Република България е страна.“
§ 3. В чл. 2, ал. 2 т. 2 – 4 се изменят така:
„2. за традиционни кораби и съдове за
развлечение, които превозват до 12 пътници
включително и имат дължина, по-малка от
24 метра;
3. за риболовни кораби с дължина, помалка от 15 метра;
4. за горивото на кораби с бруто тонаж под
1000 тона и за корабни запаси и оборудване,
което се използва на борда на всички кораби.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и в Българския морски
отговорен район за търсене и спасяване“ се
заличават, а думата „установяват“ се заменя
с „установява“.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
3. В ал. 3:
а) думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с „Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
б) в т. 1 думите „приета от Международната
морска организация“ се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. осъществява наблюдение на корабоплаването и координира действията на корабите, плаващи в морските пространства
на Република България, с оглед избягване
възникването на ситуации, които могат да
доведат до аварии, сблъскване, засядане и
потъване на кораби;“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
д у мите „Изпълнителна агенци я „Морска
администрация“ се заменят с „Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
а местоимението „є“ се заменя с „му“.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ контролира изграждането и
поддържането на системата за управление на
трафика и информационното обслужване на
корабоплаването, предоставянето на услуги по
управление на трафика и информационното
обслужване на корабоплаването и обмяната
на информация с други системи, предвидени в
закон или в международен договор, по който
Република България е страна.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с „Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
б) в т. 2, буква „б“ думите „на борда“ се
заменят с „от капитана“;
в) в т. 3, буква „а“ думите „и ефективен
контрол на корабния трафик“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предоставянето на информация на
външни потребители, които не са в структ у рата на Държавно предпри ятие „Пристанищна инфраструктура“, се извършва по
ред, определен от генералния директор на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Предоставянето на информация
на компетентните власти на други държави
се извършва при условията на взаимност, при
спазване на договорени правила за обмен на
информацията и при спазване изискванията на
националната сигурност чрез Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „с телефонни, телексни и компютърни линии и апаратура“
се заменят със „със средства за електронни
съобщения“.
2. В ал. 3:
а) думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с „Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
б) в т. 2 думите „на системата за излъчване на информация 24 часа в денонощието“
се заменят със „за непрекъсната работа на
системата“.
3. В ал. 4 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
§ 8. В чл. 7 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с
„Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
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§ 9. В чл. 9, ал. 2, изречение второ думите
„преминаването на друг работен канал“ се
заменят със „смяната на работния канал“.
§ 10. В чл. 10, ал. 2 след думите „Международната морска организация“ се добавя
„(ИМО)“.
§ 11. В чл. 11, ал. 2 думите „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
§ 12. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ е Национален компетентен
орган, който отговаря за управлението на националната система SafeSeaNet, което включва
национална координация на ползвателите и
доставчиците на данни.
(2) На ц иона л ната сис т ема SafeSeaNet
включва системи за управление на морска
информация на национално и на местно
равнище, като осигурява ефективен обмен
на и нформа ц и я та и вза и мосвърза нос т и
съвместимост на националната и местните
системи, създадени за събиране, обработка и
съхраняване на информация със SafeSeaNet.
(3) Системите по ал. 2 позволяват оперативното използване на събраната информация
и изпълняват условията, посочени в чл. 6.
Описанието и принципите на SafeSeaNet се
съдържат в приложение № 7.
(4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ под ръководството на
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ поддържа системата и осъществява
взаимодействието между SafeSeaNet и други
системи за събиране, обработка, съхраняване
и обмен на информация за взаимно свързване
на упълномощени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ ползватели.“
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ се заменят с „дежурният
оператор на брегови център – Варна, или на
брегови център – Бургас“;
б) в т. 2 пред думите „забранява влизането“ се добавя „по разпореждане съответно на
директора на дирекция „Морска администрация – Варна“ или на директора на дирекция
„Морска администрация – Бургас“;
в) в т. 3 пред думите „ограничава или
забранява“ се добавя „по разпореждане съответно на директора на дирекция „Морска
администрация – Варна“ или на директора на
дирекция „Морска администрация – Бургас“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. информира капитаните на корабите
да изпълн ят разпоредените съответно от
директора на дирекция „Морска администрация – Варна“ или от директора на дирекция
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„Морска администрация – Бургас“ всякакви
други подходящи мерки за осигуряване безопасността на човешкия живот на море и за
опазване на околната среда от замърсяване
от кораби.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Капитанът на кораба има право да
не се съобрази с информацията по ал. 1,
т. 1 в случаите и при условията, посочени в
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море (SOLAS 74/88)
(ДВ, бр. 12 от 2005 г.).“
§ 14. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се добавя
„чрез оператора на брегови център – Варна,
или на брегови център – Бургас“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Компанията по смисъла на Международния кодекс за управление на безопасната
експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването е длъжна да представи на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ информацията по ал. 4.
(6) Операторът, капитанът на кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната
среда товари, и собственикът на тези опасни
или замърсяващи околната среда товари предоставят на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ при поискване от нейна
страна информацията по чл. 24 от тази наредба и по чл. 7 на Наредба № 16 от 2006 г.
за обработка и превоз на опасни товари по
море и по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53
от 2006 г.).“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „Директива на Съвета
95/21/ЕО от 19 юни 1995 г., отнасяща се за
Държавния пристанищен контрол на корабите“ се заменят с „Директива 2009/16/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол“;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. кораби, които не са представили или
нямат удостоверения за сключени застраховк и или финансови гаранции съгласно
законодателството на Европейския съюз и
международните договори, по които Република
България е страна;
6. кораби, за които са получени сигнали от
пилоти или пристанищни власти, че са налице
неизправности, които могат да попречат на
безопасното корабоплаване или да създадат
опасност за околната среда.“
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§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с
„Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а след думите „по чл. 15“ се
добавя „на Изпълнителна агенция „Морска
администрация и“.
2. В ал. 2 след думите „информация от“ се
добавя „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ или от“.
§ 17. В чл. 17, ал. 3 думите „с приетата от
Международната морска организация система“
се заменят със „със системата“.
§ 18. В наименованието на глава четвърта
думите „и в Българския морски отговорен
район за търсене и спасяване“ се заличават.
§ 19. В чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „г“ думите „по морската мобилна комуникационна
мрежа“ се заменят с „от морската подвижна
служба“.
§ 20. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. веществата, посочени в Приложение I
към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата
с данните за безопасност с подробно описание на физикохимическите характеристики
на стоките включително, съответно, техния
вискозитет, изразен в cSt при 50 °C, и тяхната
плътност при 15 °C, и другите данни, които
се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с Резолюция MSC.150
(77) на ИМО;“.
2. Създава се т. 10:
„10. номерата за спешни случаи на изпращача или на всяко друго лице или орган,
което има сведени я за физикохимичните
характеристики на стоките, и действията,
които следва да бъдат предприети при авария.“
§ 21. В чл. 25, т. 1, буква „г“ думите „по
морската мобилна комуникационна мрежа“
се заменят с „от морската подвижна служба“.
§ 22. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да освободи компания по смисъла на Международния кодекс
за управление на безопасната експлоатация
на кораби и предотвратяване на замърсяването или кораб от задълженията им за
предоставяне на информацията, посочена
в чл. 22 и 24 – 26, за кораби, изпълняващи
р едовн и р ейс ове, о с ъще с т вя ва н и меж д у
пристанища на Републ ика Българи я, ако
информацията по чл. 22 и 24 – 26 е била
предоставена предварително и са изпълнени
едновременно следните условия за периода
на освобождаването:
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1. компанията, която осъществява тези
редовни рейсове, е изготвила и/или актуализирала списък на съответните кораби и
го е предоставила на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“;
2. за всяко пътуване информацията по
чл. 22 или 25 се съхранява в компанията или
на кораба;
3. компанията притежава вътрешна система, гарантираща електронното предоставяне
на информацията по чл. 22 или 25 денонощно
и незабавно на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“;
4. всяко отклонение с три часа или повече
от предвидения час на пристигане в пристанището по местоназначение или в пилотната
станция се съобщава на дежурния оператор
на брегови център – Варна, или брегови център – Бургас, в съответствие с чл. 22 и 24 – 26.
(2) За периода на освобождаването компанията или корабът по ал. 1 са длъжни да
предоставят информацията по ал. 1, т. 2 и
3 незабавно след получаване на искане от
страна на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(3) Освобождаване се предоставя само на
отделни кораби за конкретна транспортна
услуга. Услугата не се счита за редовен рейс,
освен ако не се предвижда да се осъществява
минимум един месец.
(4) Освобождаванията от предвидените в
чл. 22 и 24 – 26 изисквания се ограничават
до пътувания с предвидено времетраене до
12 часа.
(5) При освобож даване по смисъла на
ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за всеки
конкретен случай.
(6) Когато редовен международен рейс се
осъществява между пристанища на Република
България и пристанища на две или повече
държави, Изпълнителна агенция „Морска
админист раци я“ и всяка от у частващите
държави членки може да поискат от компетентните органи на другите държави членки
да предоставят освобождаване за този рейс.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ си сътрудничи с компетентните власти
на всички участващи държави членки на Европейския съюз, включително със съответните
крайбрежни държави, при предоставянето на
освобождаване за съответния рейс в съответствие с условията, предвидени в ал. 1.
(7) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ проверява периодично дали
условията, предвидени в ал. 1 и 3, са изпълнени. Когато поне едно от тези условия вече
не е налице, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ незабавно отменя освобождаването по ал. 1.
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(8) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съобщава на Комисията списък на
компании и кораби, на които е предоставено
освобождаване, както и всяко актуализиране
на този списък.“
§ 23. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Операторът, агентът или капитанът на кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, отплаващ
от българско морско пристанище, изпраща
информацията по чл. 24 и 25 по електронен
път до пристанищните власти в пристанището
на назначение.
(2) Предаването и приемането на данни по
ал. 1 се извършва от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ посредством
електронна система, която е взаимосвързана
с българската част на европейската система
SafeSeaNet.
(3) При поискване от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, във
връзка с морската сигурност, безопасност или
опазване на морската среда от замърсяване
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ предоставя наличната информация
по ал. 1 чрез системата SafeSeaNet.“
§ 24. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1, буква „д“ думите „по морската
мобилна комуникационна мрежа“ се заменят
с „от морската подвижна служба“.
2. В т. 5 думите „ясно обозначен ориентир“
се заменят с „ориентир, обозначен на навигационната карта“.
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „да докладва на“
се добавя „дирекция „Морска администрация – Варна“, изпълняваща функциите на
морски спасителен координационен център на
Република България, разположен във Варна“,
а думите „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ за въвеждане в SafeSeaNet.“
§ 26. Раздел IV „Докладване от кораби,
навлизащи в Българския морски отговорен
район за търсене и спасяване“ се отменя.
§ 27. Създава се раздел V:
„Раздел V
Приемане на нуждаещи се от помощ кораби
Чл. 29а. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съставя и изпълнява
план за приемането на кораби в случаи на
заплахи, възникнали от нуждаещи се от помощ кораби във вътрешните морски води и в
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териториалното море на Република България,
включително при заплахи за човешкия живот
и околната среда.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя след консултация с Министерството на външните работи,
Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството
на околната среда и водите и Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
въз основа на резолюции A.949(23) и A.950(23)
на ИМО и съдържа най-малко следната информация:
1. идентификационни данни на дирекция
„Морска администрация – Варна“, изпълняваща функциите на морски спасителен координационен център на Република България,
разположен във Варна, отговорна за получаване и управление на сигнали за тревога, и на
дирекция „Морска администрация – Бургас“;
2. идентификационни данни на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за
оценка на ситуацията и за вземане на решение за приемане или отхвърляне на искане
за приемане на нуждаещ се от помощ кораб
в избрано място за убежище;
3. информация относно крайбрежието на
Република България и всички аспекти, които
дават възможност за предварително оценяване
и за бързо вземане на решение относно място
за убежище на кораб, включително описание
на екологичните, икономическите и социалните фактори и природните условия;
4. процедури за приемане или отхвърляне
на искане за приемане на нуждаещ се от
помощ кораб в място за убежище;
5. средствата и техническите съоръжения,
подходящи за подпомагане, спасяване и борба
със замърсяването;
6. процедурите за международно сътрудничество и вземане на решения;
7. процедури за финансова гаранция и за
отговорност, приложими по отношение на
кораби, приети в място за убежище.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ публикува адрес за контакт на
дирекция „Морска администрация – Варна“,
изпълняваща функциите на морски спасителен координационен център на Република
България, разположен във Варна, и на дирекция „Морска администрация – Бургас“,
определени съответно за вземане на решение
за допускане на кораб и за получаване и управ
ление на сигнали за тревога. Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ съобщава
при поискване информацията относно плана
на съседните държави членки.
(4) При изпълнение на процедурите, предвидени в плановете за приемане на нуждаещи
се от помощ кораби, Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ предоставя на страните, участващи в операциите, необходимата
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информация. Лицата, получаващи информацията съгласно ал. 2 и 3, са длъжни да спазват
конфиденциалност.
Чл. 29б. (1) Директорът на дирекция „Морска администрация – Варна“, съответно директорът на дирекция „Морска администрация – Бургас“, взема решение за приемането
на кораб в място за убежище след предварително оценяване на ситуацията, извършено
въз основа на плана, посочен в чл. 29а.
(2) Директорът на дирекция „Морска администрация – Варна“, съответно директорът на
дирекция „Морска администрация – Бургас“,
осигурява приемането на корабите в място
за убежище, ако прецени, че подобно приемане е най-правилното решение за действие
с оглед опазването на човешкия живот и
околната среда.
Чл. 29в. (1) Липсата на удостоверение за
сключена застраховка на корабособственици за
морски искове не освобождава Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ от предварителната оценка и решението, посочени
в чл. 29б, и само по себе си не се счита за
достатъчна причина да се откаже приемане
на кораб в място за убежище.
(2) При приемане на кораб в място за убежище директорът на дирекция „Морска администрация – Варна“, съответно директорът на
дирекция „Морска администрация – Бургас“,
може да поиска от оператора, агента или капитана на кораба да представят удостоверение
за сключена застраховка по ал. 1. Изискването
на това удостоверение не може да води до
забавяне приемането на кораб.“
§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При установяване на нарушения дежурният оператор на брегови център – Варна,
или на брегови център – Бургас, събира доказателства и изготвя доклад до директора на
дирекция „Морска администрация – Варна“,
съответно до директора на дирекция „Морска администрация – Бургас“. Актовете за
установяване на нарушенията се съставят от
длъжностни лица на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на Държавно предп ри я т ие „Прис та нищ на инфрас т ру к т у ра“
информация за нарушенията по ал. 1, която
се въвежда в SafeSeaNet.“
§ 29. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се § 4а и 4б:
„§ 4а. (1) Всеки риболовен кораб с обща
дължина над 15 метра, плаващ под знамето
на държава – членка на Европейския съюз,
и регистриран в държава – членка на Евро-
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пейския съюз, или опериращ във вътрешните
води или в териториалното море на Република България или разтоварващ улова си на
пристанище на Република България, трябва
да е снабден с AIS (клас A), която отговаря
на стандартите за работа съгласно Резолюция
А.917 (22) на ИМО.
(2) Риболовни кораби с дължина над 15 мет
ра се подчиняват на изискването за товароносимост по ал. 1 според следния график:
1. риболовен кораб с дължина 24 метра и
повече, но по-малко от 45 метра: до 31 май
2012 г.;
2. риболовен кораб с дължина 18 метра и
повече, но по-малко от 24 метра: до 31 май
2013 г.;
3. риболовен кораб с дължина над риболовен
кораб с дължина над 15 метра, но по-малко
от 18 метра: до 31 май 2014 г.
(3) Новопостроени риболовни кораби с
обща дължина над 15 метра се подчиняват
на изискването за товароносимост от 30 ноември 2010 г.
(4) Риболовни кораби, оборудвани с AIS,
поддържат системата в оперативен режим през
цялото време. При извънредни обстоятелства
AIS може да се изключи, когато капитанът
счете това за необходимо в интерес на без
опасността или сигурността на неговия кораб.
§ 4б. (1) Кораби, за които се прилага
Правило на SOLAS V/19-1 и стандартите за
изпълнение и функционалните изисквания,
приети от ИМО, трябва да имат инсталирано
оборудване LRIT, съответстващо на посоченото правило, когато акостират в пристанище
на Република България.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съвместно с компетентните органи
на другите държави – членки на Европейския
съюз, си сътрудничат с Европейската комисия
при определяне на изискванията за инсталиране на оборудване за предаване на информация
LRIT на борда на кораби, плаващи във води в
обсега на фиксирани станции за наблюдение
AIS на държавите членки, и представят на
ИМО подходящи мерки.“
2. В § 6 се създават т. 14 – 21:
„14. „Резолюция A. 917 (22)“ на ИМО е Резолюция 917 (22) на Международната морска
организация, озаглавена „Насоки за употреба
на AIS на борда на кораби“, изменена с Резолюция A.956 (23) на ИМО.
15. „Резолюция A.949 (23)“ на ИМО е Резолюция 949 (23) на Международната морска
организация, озаглавена „Насоки относно
местата за убежище на нуждаещи се от помощ кораби“.
16. „Резолюция A.950 (23)“ на ИМО е Резолюция 950 (23) на Международната морска
организация, озаглавена „Служби за морска
помощ (MAS).
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17. „Компетентни органи“ са Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
18. „SafeSeaNet“ е общностна система за
обмен на морска информация, разработена
от Комисията в сътрудничество с държавите
членки за гарантиране на прилагането на
общностното законодателство.
19. „Редовен рейс“ означава поредица от
корабни рейсове, изпълнявани така, че да
обслужват движението между едни и същи
две или повече пристанища съгласно обявено
разписание или с редовност или честота, представляваща очевидна систематична поредност.
20. „Нуждаещ се от помощ кораб“ означава,
без да се засягат разпоредбите на Конвенцията
SAR за търсене и спасяване по море, кораб
в ситуация, която може да причини загуба
на кораба или екологична или навигационна
опасност.
21. „LRIT“ означава система за далечно
опознаване и проследяване на корабите в
съответствие с Правило на SOLAS V/19-1.“
§ 30. В заключителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В § 8:
а) след думите „се възлага на“ се добавя
„Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и“;
б) създава се изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Морска администрация“ информира Комисията за мерките,
предприети по прилагането на чл. 29а до 30
ноември 2010 г.“
2. В § 9 след думите „на наредбата“ се добавя
„и осъществява контрола по изпълнението є“.
§ 31. Приложение № 6 към чл. 30, ал. 1
„Български морски отговорен район за търсене и спасяване“ се отменя.
§ 32. Създава се приложение № 7 към
чл. 11а, ал. 3:
„Приложение № 7
към чл. 11а, ал. 3
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И
SAFESEANET
1. Обща концепция и структура
Системата на Общността за обмен на морска информация SafeSeaNet дава възможност за
получаване, съхраняване, извикване и обмен на
информация за целите на морската безопасност,
пристанищната и морската сигурност, защитата
на морската среда и ефикасността на морското
движение и морския транспорт. SafeSeaNet е
специализирана система, създадена за улесняване обмена на информация в електронен формат
меж д у държавите – членк и на Европейск и я
съюз, и за предоставяне на Комисията на необходимата според общностното законодателство
информация. Тя се състои от мрежа от национални системи SafeSeaNet в държавите членки
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и централна система SafeSeaNet, която служи
за възлова точка. Мрежата SafeSeaNet свързва
всички национални системи SafeSeaNet и включва
централната система SafeSeaNet.
2. Управление, действие, развитие и поддръжка
на SafeSeaNet
Отговорности, Национална система SafeSeaNet
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ създава националната система SafeSeaNet,
чрез която се извършва обмен на морска информация между оправомощените от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ ползватели.
Системата се поддържа от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“. Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ управлява националната система, която включва национална
координация на ползвателите и доставчиците
на данни. Националната система SafeSeaNet
се изгражда при спазване на UN LOCODES
и трябва да е съвместима с националните ИТ
инфраструктури и да отговаря на процедурите,
описани в „Документ за контрол на интерфейса
и функционалност та“ (IFCD). Националната
система SafeSeaNet дава възможност за взаимно
свързване на упълномощени от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ ползватели и
може да бъде достъпна за определени заинтересувани лица от сектора (корабособственици,
агенти, капитани, товародатели), упълномощени
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с оглед улесняване електронното подаване
на доклади в съответствие със законодателството
на Европейския съюз.
3. Обмен на данни чрез SafeSeaNet
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ изгражда така националната система
SafeSeaNet, че предадената информация да бъде
достъпна за ползване във всички съответни
системи за докладване, уведомяване и VTMIS
(система за контрол на движението на корабите
и за информация). Електронните съобщения,
които се обменят в съответствие с наредбата,
се разпространяват чрез SafeSeaNet. За тази цел
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ поддържа необходимите интерфейси за
автоматично предаване на данни по електронен
път към SafeSeaNet.
Когато международни договори, страна по
които е Република България, позволяват предаването на информация от трети държави,
SafeSeaNet се използва за разпространяване
сред държавите – членки на Европейския съюз,
с подходящо ниво на сигурност на получената
информация от LRIT в съответствие с § 4б от
допълнителните разпоредби.
4. Права относно сигурността и достъпа
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Националната система SafeSeaNet отговаря
на изискванията на Директива 2009/17/ЕО по
отношение на поверителността на информацията,
както и по отношение на принципите и спецификациите за сигурност, описани в документа
за контрол на интерфейса и функционалността,
по-специално по отношение на правата на достъп.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
идентифицира всички ползватели, на които се
предоставя роля и набор от права на достъп
съобразно с IFCD.“

Допълнителни разпоредби
§ 33. Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я „Морск а
администрация“ и Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ съвместно
с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, си сътрудничат с Европейската комисия:
1. за да въведат, при необходимост, системи за задължителен отчет, задължителни
служби по морското движение и подходящи
системи за организиране на движението, за
да ги предоставят на ИМО за одобряване;
2. в рамките на съответните регионални
и международни органи и за създаването на
системи за идентификация и проследяване
на далечни разстояния.
§ 34. Наредбата въвеж да изискванията
на Директива 2009/17/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 2002/59/ЕО относно
създаване на система на Общността за контрол
на движението на корабите и за информация
(ОВ, L 131 от 2009 г.).
Заключителни разпоредби
§ 35. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на разпоредбите на § 3, 12, 14,
15, 20, 22, 23, 27, § 29, т. 1 и 2, § 30, т. 1, букви
„а“ и „б“ и § 32 – 34, които влизат в сила от
30 ноември 2010 г.
§ 36. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта“ и „министърът на транспорта“ се заменят съответно с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10282
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и
движения на стоки, референтните периоди,
начина на тяхното отчитане и деклариране,
както и стоките, които ще бъдат изключени
от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, приета с
Постановление № 238 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Интрастат операторът прилага процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие
по смисъла на наредбата след разрешение от
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите или от оправомощено
от него длъжностно лице. Разрешението се
отнася единствено за компонентните части
за промишленото предприятие. За целта до
започване движението на стоките Интрастат
операторът подава в Централното управление
на Националната агенция за приходите искане на хартиен носител с приложени заверени
копия на договорите с превод на български
език за доставка на промишленото предприятие или компонентните части.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „на Република
България, приета с Постановление № 289 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1
от 2002 г.; изм., бр. 79, 84 и 117 от 2002 г.,
бр. 55 и 109 от 2003 г., бр. 46, 104 и 109 от
2004 г.; попр., бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 101
от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.)“ се заличават.
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) До 14 дни преди започване на пристигания и изпращания на партиди се подава
уведомление до Националната агенция за
приходите, че съответният Интрастат оператор
ще прилага тази процедура.“
§ 4. В чл. 11, ал. 2 думите „Националният
статистически институт“ се заменят с „компетентните органи съгласно чл. 11 от Закона
за статистиката на вътрешнообщностната
търговия със стоки“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Статистиката, свързана с търговията
със стоки на плавателни съдове и въздухо
плавателни превозни средства между държави членки, обхваща само следните видове
изпращане и пристигане:“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо на
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данъчно облагане лице, установено в друга
държава членка, към подлежащо на данъчно
облагане лице, установено в Република България; тази сделка се третира като пристигане;
2. прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо
на данъчно облагане лице, установено в
Реп ублика Българи я, към подлежащо на
данъчно облагане лице, установено в друга
държава членка; тази сделка се третира като
изпращане; ако плавателният съд или въздухоплавателното превозно средство е ново,
изпращането се записва в държавата членка
на построяване;“.
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Ч л. 13. П лавателен съд и ли въ зд у хо 
плавателно превозно средство се счита, че
принадлежи на държавата членка, в която е
установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата
собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство, както е
определено в член 17, параграф 1, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от
4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент
(ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент
и на Съвета за статистика на Общността,
свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на
опростяване, търговията по характеристики
на стопанска дейност, специфичните стоки и
движения, и код на вида на сделката (ОВ, L
34 от 5 февруари 2010 г.).“
§ 7. В чл. 14, ал. 1 думата „собствеността“
се заменя с „икономическата собственост“.
§ 8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Количеството се изразява в брой на
стоките и други допълнителни мерни единици,
определени в КН, за плавателни съдове и в
нетна маса и допълнителни мерни единици
за въздухоплавателно превозно средство.“
§ 9. В чл. 17 думите „където са регистрирани“ се заменят с „в която са установени
подлежащите на данъчно облагане лица, които
упражняват икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното
превозно средство“.
§ 10. В ч л. 18 д у ми те „рег ист ри рани“
се заменят с „на подлежащите на данъчно
облагане лица, които упражняват икономическата собственост върху плавателния съд
или въздухоплавателното превозно средство“.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Интрастат операторите могат да ползват кодове за опростено деклариране след
получено писмено разрешение от изпълни-
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телния директор на Националната агенция
за приходите или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(3) Кодовете, по които се извършва опростено деклариране на резервни части, са
съответно 99908700 и 99908800. Те се формират
по следния начин – първите четири цифри са
9990, петата и шестата цифра съответстват на
главата от Комбинираната номенклатура, от
която са превозните средства, 87 за моторни
превозни средства или 88 за самолети, а последните две цифри са 00.
(4) При деклариране на резервни части за
моторни превозни средства и самолети се
посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. код на стоката от Комбинираната номенклатура съгласно ал. 3;
4. нето тегло – кг;
5. държава на изпращане в слу чай на
осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени
изпращания;
6. стойност.“
§ 12. В чл. 26 думите „където е регистриран плавателният съд, който ги е уловил или
извадил“ се заменят с „където е установено
подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост
върху плавателния съд“.
§ 13. В чл. 27 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. разтоварването на суша на морски
продукти на пристанищата на Република
България, която предоставя данните или
придобиванията им от страна на плавателни
съдове, принадлежащи на Република България,
която предоставя данните, от плавателни съдове, принадлежащи на друга държава членка;
тези сделки се третират като пристигания;
2. разтоварването на су ша на морск и
продукти на пристанищата на друга държава
членка от плавателен съд, принадлежащ на
държавата членка, която предоставя данните,
или придобиването им от страна на плавателни съдове, принадлежащи на друга държава
членка, от плавателни съдове, принадлежащи
на Република България; тези сделки се третират като изпращания.“
§ 14. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. При пристигане държавата членка партньор е държава членка, в която е
установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата
собственост върху плавателния съд, който е
извършил улова, а при изпращане друга държава членка, в която са разтоварени на суша
морските продукти или където е установено
подлежащото на данъчно облагане лице, което
упражнява икономическата собственост върху
плавателния съд, който придобива морските
продукти.“
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§ 15. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Пристиганията и изпращанията
на военни стоки се декларират по системата
Интрастат. Когато тези данни представляват
класифицирана информация, Интрастат декларациите се подават в Централното управление
на Националната агенция за приходите при
спазване на мерките за защита на класифицираната информация по Закона за защита на
класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Интрастат оператори, които декларират военни стоки, но имат сделки и с други
стоки, декларират последните, като попълват
всички изискващи се полета с данни.“
§ 17. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Пристигания и изпращания на
електричество и газ се декларират по системата Интрастат.“
§ 18. В чл. 36, ал. 2 думите „Националният
статистически институт може да събира“ се
заменят с „Компетентните органи съгласно
чл. 11 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки могат да събират“.
§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думите „статистическа стойност“
се поставя запетая и се добавя „независимо
дали са надвишили прага за деклариране на
статистическа стойност“.
2. Създава се изречение второ:
„Декларирането на вида на сделката се
извършва по кодовете, определени с Приложение III на Регламент (ЕС) № 96/2010 на
Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане
на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на
Общността, свързана с търговията със стоки
между държавите членки, по отношение на
прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанска дейност, специфичните
стоки и движения, и код на вида на сделката
(ОВ, L 34 от 5 февруари 2010 г.).“
§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „е 4“ се
заменят с „е 41, когато се очаква стоките
да се върнат в първоначалната държава на
изпращане, и 42, когато стоките не се очаква
да се върнат в първоначалната държава на
изпращане“.
2. В изречение второ думите „кодът за деклариране вида на сделката е 5“ се заменят с
„кодовете за деклариране вида на сделката са
съответно 51 и 52 в зависимост от това, дали
стоката се връща в първоначалната държава
на изпращане или не“.
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§ 21. В чл. 41 думите „лицето, което ги
изпраща, е 1“ се заменят с „Интрастат оператора е 11“.
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „по ал. 1 е 1.5“ се заменят
с „по ал. 1 е 1.4“.
2. В ал. 5 цифрата „9“ се заменя с „9.1“.
§ 23. В чл. 52, ал. 2 след думите „е 2.1“ се
добавя „или 2.9“.
§ 24. В глава втора се създават раздели
XV и XVI:
„Раздел XV
Кредитни известия
Чл. 53а. (1) Кредитните известия се отразяват в Интрастат декларацията, когато са на
стойност, надвишаваща прага за опростено
деклариране за единични сделки с ниска стойност, определени със заповед на председателя
на Националния статистически институт.
(2) В случаите, когато купувачът връща
стоки на доставчика, за които има издадено
кредитно известие, те се декларират по система
Интрастат като изпращания, като стойността
съответства на данните от издаденото кредитно известие.
(3) В случаите, когато купувачът не връща
стоки на доставчика, но има издадено кредитно
известие, се подава коригираща декларация
за пристигания, като вече декларираните
транзакции се коригират в съответствие с
данните от полученото кредитно известие.
(4) В случаите, когато купувачът получава
кредитно известие, с което доставчикът на
стоки одобрява отстъпка за купувача, след като
фактурата е била издадена, и те се отнасят
за специфично дефинирани и вече осъществени доставки на стоки, тогава купувачът е
необходимо да отчете тези кредитни известия
с подаване на коригираща декларация по
Интрастат.
(5) Ако купувачът получи кредитно известие преди срока за подаване на месечната
декларация, тогава той следва да намали
стойността на стоката със стойността на полученото кредитно известие.
(6) Ако купувачът получи кредитно известие, след като вече е подал месечна декларация,
той подава коригираща декларация, в която
отразява данните от кредитното известие.
(7) Кредитни известия за покупка или продажба на стоки не трябва да се декларират
по системата Интрастат, ако:
1. търговецът получава отстъпка за достигнати годишни обороти или резултати;
2. кредитното известие е издадено за целия
годишен период и не може да бъде разпределено по отделни стоки и периоди;
3. когато е направена отстъпка за извършено плащане преди крайния срок на договора.
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Раздел XVI
Единични сделки с ниска стойност
Чл. 53б. За единични сделки, за които
фактурираната стойност е по-ниска от прага
за деклариране на единични сделки с ниска
стойност, може да се прилага опростено деклариране съгласно Регламент (ЕО) № 1982/2004
на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на
Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и
за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000
и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията (ОВ, L 343
от 19 ноември 2004 г.).
Чл. 53в. (1) При деклариране на единични
сделки с ниска стойност се посочват следните
данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. кодът, по който се извършва опростеното деклариране на единични сделки с ниска
стойност, е съответно 99500000;
4. държава на изпращане в слу чай на
осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени
изпращания;
5. стойност.
(2) Прилагането на този тип опростено
деклариране е само за единични сделки, изписани на отделен ред във фактурата или за
които има издадена отделна фактура.“
§ 25. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Стоките, които поради своята
специфика или по методологични причини
са изключени от статистиката на вътрешнообщностната търговия, са тези, посочени в
Приложение I на Регламент (ЕС) № 91/2010 на
Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане
на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на
Общността, свързана с търговията със стоки
между държавите членки, по отношение на
списъка със стоки, изключени от статистиката,
изпращането на информация от данъчната
администрация и оценката на качеството (ОВ,
L 31 от 3 февруари 2010 г.).“
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 17:
„17. „Икономическа собственост“ означава
правото на подлежащо на данъчно облагане
лице да има претенции към свързаните с
употребата на плавателните съдове и въздухоплавателните превозни средства ползи в
течение на определена икономическа дейност
поради приемането на свързаните рискове.“
§ 27. В чл. 6, ал. 2, т. 2, чл. 15, ал. 1, т. 3
и ал. 2, чл. 19, т. 1, 2 и 3, чл. 20, ал. 1, т. 3 и
ал. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, чл. 31,
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т. 3, чл. 35, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и § 1, т. 2, 4 и
10 от допълнителната разпоредба думите „на
Република България“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 28. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10283

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити и трансфери по републиканския
бюджет за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити и трансфери в размер до
65,8 млн. лв., в т.ч.:
1. по бюд же т а на Държ а вна а г ен ц и я
„Национ ална сигурност“ за изплащане на
дължими обезщетения по чл. 117 от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“ – 3,8 млн. лв.;
2. трансфер за самостоятелния бюджет
на Софийския университет „Св. К лимент
Охридски“ за възстановяване на извършени
за сметка на собствени приходи разходи за
издръжка на учебно-научни бази, университетска библиотека, преквалификация и
обучение на учители, издаване на учебници
и научни трудове, езиково и спортно обучение, научноизследователски сектор, научна и
художествено-творческа дейност, капиталови
разходи и разходи за текущи ремонти през
2010 г. – 2,0 млн. лв.;
3. трансфер за бюджета на държавното
обществено осигуряване – до 60,0 млн. лв.
(2) Средствата по ал. 1 са за сметка на
преструктуриране и на икономии на разходите
по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката и на председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“ да
извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1, т. 1 и
2 промени по съответните бюджети за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 138 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на
допълнителни бюд жетни кредити по бюджета на община Пловдив и по бюджета на
община Раковски за 2010 г. за финансиране
на инфраструктурни обекти във връзка с
приемането и обезвреждането на балирани
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отпадъци на Столичната община (ДВ, бр. 55
от 2010 г.) в чл. 1, ал. 2, т. 3 думите „пътна
връзка подлез ул. „Модър“ – ул. „Царевец“
се заменят с „основен ремонт, реконструкция
и преустройство на съществуваща сграда
„Градски дом на културата – Пловдив“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет, § 27, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. и § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на образованието, младежта и науката и на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10280

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2010 г. за изплащане на парични
награди на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за
гасене на пожари в Държавата Израел
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни средства по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2010 г. в размер 92 000 лв. за изплащане на
парични награди по 1000 лв. на всеки от 92мата пожарникари съгласно приложението,
участвали в международната мисия за оказване
на помощ за гасене на пожари в Държавата
Израел.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2010 г. и по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да
организира изплащането на паричните награди
по чл. 1, ал. 1.
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Заключителни разпоредби

1

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 декември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

СПИСЪК

на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за гасене
на пожари в Държавата Израел
№
1

3

ГДПБС – МВР

2

3

4

16. ОДМВР – София Райчо Павлов Димитров
17. ОДМВР – София Стефан Любенов Бахчеванов
18. ОДМВР – София Иван Стоянов Данаилов
19. ОДМВР – София Николай Лозанов Трайчев
20. ОДМВР – Пазар- К р а с и м и р
джик
Писков

Димитров

21. ОДМВР – Пазар- Ангел Цветанов Ангелов
джик
22. ОДМВР – Пазар- Любен Асенов Минчев
джик
23. ОДМВР – Пазар- Димитър Георгиев Пасков
джик
24. ОДМВР – Плов- Димитър Тодоров Бришидив
мов
25. ОДМВР – Плов- Панайот Йонков Чепилски
див

4

27. ОДМВР – Плов- Йордан Николаев Самушев
див
28. ОДМВР – Плов- Иван Василев Митев
див

РЪКОВОДИТЕЛ
1.
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26. ОДМВР – Плов- Красен Викторов Властадив
нов

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ И КАТЕГОРИЯ
2
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Николай Славев Николов

29. ОДМВР – Плов- Атанас Димитров Атанасов
див

ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ

30. ОДМВР – Плов- Йовко Милков Карагьозов
див

2.

ГДПБС – МВР

Димитър Стоянов Димитров

31. ОДМВР – Плов- Емил Димитров Максимов
див

3.

ГДПБС – МВР

Кирил Серафимов Кирилов

32. ОДМВР – Плов- Димитър Иванов Стефанов
див

4.

ГДПБС – МВР

Огнян Спасов Гугушев

33. ОДМВР – Плов- Иван Костадинов Павлов
див

5.

ГДПБС – МВР

Тихомир Ненков Нинов

34. ОДМВР – Плов- Цвятко Стоименов Дешев
див

СЛУЖИТЕЛИ
6.

ОДМВР – София Любомир Георгиев Баров

7.

ОДМВР – София Петьо Иванов Марков

8.

ОДМВР – София Валентин Нинков Василев

9.

ОДМВР – София Валентин Георгиев Михаилски

10. ОДМВР – София Красимир Николов Тодоров
11. ОДМВР – София Ивелин Маринов Киров
12. ОДМВР – София Веселин Атанасов Истилиянов
13. ОДМВР – София Богомил Кирилов Василев

35. ОДМВР – Плов- Христо Красимиров Шендив
чев
36. ОДМВР – Плов- Десислав Вълков Десев
див
37. ОДМВР – Плов- Апостол Николов Вълчев
див
38. ОДМВР – Плов- Тодор Николов Стоев
див
39. ОДМВР – Плов- Атанас Георгиев Апостолов
див
40. ОДМВР – Плов- Ангел Костадинов Даскадив
лов
41. ОДМВР – Плов- Красимир А лександров
див
Кънев
42. СДВР

Антоан Николов Георгиев

43. СДВР

Йордан Георгиев Костов

14. ОДМВР – София Георги Арахангелов Коцев

44. СДВР

Тодор Витанов Тодоров

15. ОДМВР – София Симеон Константинов Колев

45. СДВР

Виден Павлов Виденов
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46. СДВР

Христо Ненков Проданов

76. СДВР

Александър Георгиев Душанов

47. СДВР

Валентин Живков Желязков

77. СДВР

Стефан Любомиров Наков

48. СДВР

Веселина Маринова Кехайова

78. СДВР

Атанас Добрев Илиев

79. СДВР

49. СДВР

Ивайло Крумов Йорданов

Георги Николов Костадинов

80. СДВР

Станислав Иванов Николов

50. СДВР

Никола Димитров Деянов
81. СДВР

Тервел Георгиев Борисов

51. СДВР

Николай Йорданов Николов

82. СДВР

52. СДВР

Цветан Рачев Илиев

Христо Владимиров Николов

83. СДВР

Николай Иванов Николов

53. СДВР

Иван Цветанов Иванов

84. СДВР

54. СДВР

Ангел Атанасов Стоилов

Юлиан Людмилов Михайлов

85. СДВР
55. СДВР

Георги Стефанов Цеков

Цветелин Александров
Александров

86. СДВР

Гриша Тодоров Радев

56. СДВР

Ангел Димитров Сентов
87. СДВР

Николай Данчев Николов

57. СДВР

Емил Любенов Михайлов

88. СДВР

58. СДВР

Иван Стамов Дончев

Катерина Николаева Колева

89. СДВР

Валери Павлов Стайков

59. СДВР

Кирил Христов Гогов

90. СДВР

60. СДВР

Мирослав Любенов Мирчев

Владимир Кралчев Николов

61. СДВР

Цанко Велинов Веселинов

91. ОДМВР – Пазар- Иван Александров Боцев
джик

62. СДВР

Тодор Василев Велчов

92. ОДМВР – Плов- Христо Генов Чолаков
див

63. СДВР

Георги Димитров Атанасов

64. СДВР

Петър Иванов Стоянов

65. СДВР

Славчо Георгиев Димитров

66. СДВР

Стоичко Иванов Илиев

67. СДВР

Димитър Велинов Димитров

68. СДВР

Милен Иванов Николов

69. СДВР

Борислав Петров Божинов

70. СДВР

Георги Цветанов Георгиев

71. СДВР

Николай Светославов Иванов

72. СДВР

Александър Иванов Чукачев

73. СДВР

Николай Петров Лазаров

74. СДВР

Красимир Георгиев Катранджийски

75. СДВР

Лъчезар Йорданов Найденов

4
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между министъра на труда и социалната
политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното
развитие на Руската федерация за прилагане
на Договора между Република България и
Руската федерация за социална сигурност от
27 февруари 2009 г.
(Одобрено с Решение № 508 от 16 юли 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 13 ноември 2010 г.)
Министърът на труда и социалната политика
на Република България и Министерството на
здравеопазването и социалното развитие на
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Руската федерация (наричани по-долу страните)
съгласно член 16 на Договора между Република България и Руската федерация (наричани
по-долу договарящи се страни) за социална
сигурност, подписан на 27 февруари 2009 г. в
Москва (наричан по-долу договорът), с цел
осигуряване на прилагането му,
се споразумяха за следното:
Част I. Общи положения
Член 1
Термините, използвани в това споразумение,
имат същото значение, както в договора.
Член 2
Компетентните институции, посочени в
член 17, алинея 1 на договора, са:
в Република България:
– Националната агенция за приходите – относно разпоредбите на част II на договора;
– Националният осигурителен институт
и териториалните му поделения – относно
пенсиите и обезщетенията, посочени в член 2,
алинея 1 на договора, с изключение на семейните помощи за деца;
– Агенцията за социално подпомагане – относно семейните помощи за деца;
в Руската федерация:
– Пенсионният фонд на Руската федерация
и неговите териториални органи – относно
задължителното пенсионно осигуряване, отпускане и изплащане на пенсии, изплащане на
помощи за погребение на починали пенсионери,
неработещи към деня на смъртта им, и тяхното
финансово осигуряване;
– Фондът за социално осигуряване на
Руската федерация и неговите териториални
органи – относно обезщетенията при трудова
злополука или професионална болест, обезщетенията за временна неработоспособност и
майчинство, помощите за погребение на починали работещи лица и починали непълнолетни
членове на семействата на работещите лица.
Член 3
При прилагането на договора и на това
споразумение компетентните институции на
договарящите се страни използват следните
формуляри съгласно приложенията, които съставляват неразделна част от това споразумение:
удостоверение за приложимо законодателство (приложение № 1);
формуляр за отпускане (преразглеждане) на
пенсия (приложение № 2);
справка за зачитан (зачетен) осигурителен
(трудов) стаж (приложение № 3);
уведомление за отпускане (преизчисляване)
или за отказ за отпускане (преизчисляване) на
пенсия (приложение № 4);
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формуляр за преизчисляване на размера на
пенсията по допълнителни документи (приложение № 5);
детайлизирани данни на медицинското освидетелстване (приложение № 6);
платежна ведомост (приложение № 7);
акт за сверяване (приложение № 8);
списък на получателите на пенсии (приложение № 9);
формуляр-заявление за превеждане на отпусната пенсия (приложение № 10);
заявление за отпускане (преизчисляване) на
обезщетение за трудова злополука или професионална болест (приложение № 11).
Част II. Приложимо законодателство
Член 4
1. С цел реализацията на алинеи 2.1, 2.2,
2.5 на член 6 от договора компетентната
институция на договарящата се страна, на
законодателството на която е подчинено осигуреното лице, по заявление на осигуреното
лице или осигурителя издава Удостоверение
за приложимо законодателство (приложение
№ 1) не по-късно от 30 работни дни от датата
на подаване на заявлението.
Копие от посоченото удостоверение, заверено от съответната компетентна институция, се
изпраща от нея до компетентната институция
на другата договаряща се страна в течение на
10 работни дни от деня на издаването на удостоверението за приложимо законодателство.
2. Издаването на удостоверения за приложимо законодателство се осъществява от
Националната агенция за приходите на Репуб
лика България и от териториалните органи на
Пенсионния фонд на Руската федерация.
Заверени копия на посочените удостоверения, издадени от териториалните органи на
Пенсионния фонд на Руската федерация, се
изпращат от тях до Националната агенция за
приходите на Република България.
Заверени копия на посочените удостоверения, издадени от Националната агенция за
приходите на Република България, се изпращат
от нея до Пенсионния фонд на Руската федерация, който ги препраща до съответните си
териториални органи.
3. Националната агенция за приходите на
Република България и Пенсионният фонд на
Руската федерация си разменят списъци на
своите териториални поделения (органи) с
посочени техни адреси.
Част III. Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство
Член 5
1. Съгласно член 8 на договора за определяне на правото на обезщетения за временна
неработоспособност и майчинство, както и на
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техния размер компетентната институция на
едната договаряща се страна предоставя по
искане на компетентната институция на другата
договаряща се страна справка за осигурителния
(трудовия) стаж на лицето (приложение № 3), в
която се посочват периодите на осигурителния
(трудовия) стаж съгласно законодателството на
договарящата се страна, издаваща справката.
2. Горепосочената справка се издава:
в Република България – от Националния
осигурителен институт;
в Руската федерация – от Фонда за социално
осигуряване на Руската федерация.
Част IV. Пенсии
Член 6
1. Отпускането, преминаването от вид към
вид, преизчисляването и преразглеждането на
пенсии (с изключение на социалната пенсия – в
Руската федерация, и пенсиите, несвързани
с трудова дейност – в Република България)
се извършват въз основа на заявление, попълвано по форма, прилагана в страната по
местоживеене на лицето, и на необходимите
документи, представяни от осигуреното лице
в компетентната институция на тази договаряща се страна, на територията на която то
има местоживеене.
2. Заявление за отпускане или преразглеждане на пенсия по нормите на договора, подадено съгласно законодателството на едната
договаряща се страна в компетентната институция на тази договаряща се страна, се смята
същевременно за подадено в компетентната
институция на другата договаряща се страна.
При това за дата на подаване на заявлението
се смята датата на подаване на заявление за
отпускане на пенсия в компетентната институция
на първата договаряща се страна.
3. В процеса на сътрудничество по въпросите
на отпускането, преразглеждането и изплащането на пенсиите компетентните институции на
договарящите се страни си обменят съответните
формуляри съгласно приложения № 2 – № 10
към това споразумение.
С цел решаването на въпроса за отпускане,
преразглеждане и изплащане на пенсия в Република България на лица, имащи местоживеене
в Руската федерация, формулярите се изпращат от териториалните органи на Пенсионния
фонд на Руската федерация до Националния
осигурителен институт на Република България,
който взема съответното решение.
С цел решаването на въпроса за отпускане,
преразглеждане и изплащане на пенсии в Руската федерация на лица, имащи местоживеене в
Република България, формулярите се изпращат
от териториалните поделения на Националния
осигурителен институт на Република България
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до Пенсионния фонд на Руската федерация. С
цел приемане на съответното решение въз основа на постъпилите формуляри те се изпращат
до последното местоживеене (месторабота) на
лицата на територията на Руската федерация
в съответните териториални органи на Пенсионния фонд на Руската федерация.
Националният осигурителен институт и Пенсионният фонд на Руската федерация взаимно
се информират за наименованията и адресите
на своите териториални органи (поделения).
4. Вземането на решение за отпускане на
пенсия от компетентната институция по местоживеене на лицето се осъществява в срока,
предвиден от законодателството на тази договаряща се страна.
Вземането на решение за отпускане на пенсия
от компетентната институция на договарящата
се страна, на чиято територия лицето няма местоживеене, се осъществява в срока, предвиден в
законодателството на тази договаряща се страна.
При това за начало на дадения срок се смята
датата на постъпване на необходимите документи в съответната компетентна институция
на територията на тази договаряща се страна.
Времето на препращане на документите между
компетентните институции на договарящите се
страни не влиза в срока за вземане на решение
за отпускане на пенсия.
5. В случай че не са представени всички необходими за отпускането или преразглеждането
на пенсията документи, взаимодействието по
тяхното изискване и предоставяне се осъществява
между териториалните органи на Пенсионния
фонд на Руската федерация и Националния
осигурителен институт (в случай че лицето има
местоживеене в Руската федерация) или неговите
териториални поделения (в случай че лицето има
местоживеене в Република България).
6. В случай на промяна от лицето на гражданството му на едната договаряща се страна
на гражданство на трета страна или в случай
на загуба на гражданство компетентната институция на договарящата се страна, отпуснала
и изплащаща пенсията, отпусната съгласно
разпоредбите на договора, прекратява изплащането на пенсията по реда и в сроковете,
установени от националното законодателство, и
информира лицето за действията, които трябва
да предприеме с цел решаване на въпроса за
по-нататъшното му пенсионно осигуряване.
Член 7
1. Съгласно членове 10, 11 на договора при
подаване от лицето на заявление за отпускане
или преразглеждане на пенсия компетентната
институция на едната договаряща се страна при
наличие на осигурителен стаж на лицето на
територията на другата договаряща се страна
попълва формуляр за отпускане (преразглеждане)

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

на пенсия съгласно приложение № 2 (с отметка
„Отпускане по дoговора“), който заедно със
справката за зачитания (зачетен) в страната по
местоживеене на лицето осигурителен (трудов)
стаж съгласно приложение № 3, необходима
за сумирането на периодите на осигурителен
(трудов) стаж с цел определяне на правото на
пенсия съгласно законодателството на договарящите се страни и превръщането на пенсионни
права съгласно законодателството на Руската
федерация, както и с документи, изисквани за
отпускане на пенсия, в срок 20 работни дни от
деня на приемане на заявлението и всички необходими документи ги изпраща до компетентната
институция на другата договаряща се страна.
При това информацията, съдържаща се
във формуляра (приложение № 2), не изисква
допълнително документално потвърждаване.
По желание на гражданина посоченият
формуляр може да не се изпраща до компетентната институция на другата договаряща се
страна, ако на лицето му е известно, че не е
придобило право на пенсия съгласно законодателството на тази договаряща се страна. В
този случай формулярът се изпраща по-късно
по заявление на лицето.
Компетентната институция на договарящата
се страна, получила формуляра за отпускане
(преразглеждане) на пенсия, след приемане на
решение за отпускане (отказ за отпускане) на
пенсията в течение на 10 работни дни изпраща
до компетентната институция на договарящата
се страна, изпратила формуляра, уведомление
за отпускане (преизчисляване) или за отказ
за отпускане (преизчисляване) на пенсия съгласно приложение № 4, а също така справка
за зачитания (зачетен) осигурителен (трудов)
стаж в страната, отпускаща пенсия на лицето
съгласно приложение № 3.
2. При необходимост от сумиране на периодите на осигурителен (трудов) стаж с цел
определяне на право на пенсия съгласно законодателството на договарящите се страни и
конвертирането (превръщането) на пенсионни
права съгласно законодателството на Руската
федерация компетентната институция на едната
договаряща се страна изпраща до компетентната
институция на другата договаряща се страна
запитване за потвърждаване на периодите
на осигурителен (трудов) стаж, придобити в
съответствие с нейното законодателство. При
това към запитването се прилагат документи
относно трудова и друга дейност.
Съответното взаимодействие се осъществява
между териториалните органи на Пенсионния
фонд на Руската федерация и Националния
осигурителен институт (в случай че лицата имат
местоживеене на територията на Руската федерация) или неговите териториални поделения (в
случай че имат местоживеене на територията
на Република България).
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Отговорът на запитването се оформя във вид
на справка за зачитан (зачетен) осигурителен
(трудов) стаж съгласно приложение № 3.
Член 8
Преминаването от един вид пенсия към друг
вид, преизчисляването на размера на пенсията, отпусната от компетентната институция на
договарящата се страна по местоживеене на
лицето, се извършва по реда, определен от законодателството на тази договаряща се страна.
Преминаването от един вид пенсия към друг
вид, преизчисляването на размера на пенсията,
отпусната съгласно договора от компетентната институция на договарящата се страна, на
чиято територия лицето няма местоживеене,
се осъществява въз основа на заявление, попълвано по форма, прилагана в страната по
местоживеене на лицето, и на необходимите
документи, приети от лицето и подадени в
компетентната институция на договарящата се
страна по местоживеене на пенсионера. Въз
основа на такова заявление компетентната
институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера попълва формуляр
за преизчисляване на размера на пенсията по
допълнителни документи (преминаване от вид
към вид) съгласно приложение № 5, който
заедно с документите, представени за преизчисляване на размера на пенсията, в течение
на 20 работни дни изпраща до компетентната
институция на другата договаряща се страна,
непосредствено осъществила отпускането на
пенсия на това лице.
Компетентната институция на договарящата
се страна, получила формуляра за преизчисляване размера на пенсията по допълнителни
документи (преминаване от вид към вид), след
приемане на решение за преизчисляване (отказ
на преизчисляване) на пенсията (за прехвърляне (отказ на прехвърляне) от вид на вид) в
течение на 10 работни дни изпраща на компетентната институция, изпратила формуляра,
уведомление по форма съгласно приложение
№ 4 за неговите резултати, а също справка за
зачитания (зачетен) в страната на отпускане на
пенсия на лицето осигурителен (трудов) стаж
съгласно приложение № 3.
При това информацията, съдържаща се
във формуляра (приложение № 5), не изисква
допълнително документално потвърждаване.
Взаимодействието между компетентните
институции на договарящите се страни се осъществява по реда на член 6, алинея 5 на това
споразумение.
Член 9
1. Пенсиите, отпуснати на лица, имащи
местоживеене на територията на договарящите се страни, от компетентните институции
на тези договарящи се страни до влизането в
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сила на договора, могат да бъдат преразгледани
еднократно в съответствие с разпоредбите на
договора въз основа на заявление на лицето.
При това изплащането на отпуснатата по-рано
пенсия се прекратява, а пенсията в съответствие
с разпоредбите на договора се отпуска в срока,
предвиден в член 23 на договора. В случай на
липса на такова заявление изплащането на
пенсията, отпусната до влизането в сила на
договора, продължава.
Заявление за отпускане на пенсия, подадено
от лице, на което е отпусната пенсия до встъп
ването в сила на договора според законодателството на една от договарящите се страни, във
връзка с придобиване на право на пенсия по
законодателството на другата договаряща се
страна, едновременно се смята за заявление
за преразглеждане на пенсията в съответствие
с разпоредбите на договора.
С цел недопускане на намаляване на размера на пенсията въз основа на член 23 на
договора в необходимите случаи до вземане
на решение за преразглеждане на пенсията
компетентните институции на договарящите се
страни си разменят съответната информация.
При това за осъществяване на изчисляване на
размера на пенсията компетентната институция
на договарящата се страна, на територията на
която лицето има местоживеене, в случай,
че за него е налице осигурителен (трудов)
стаж на територията на другата договаряща
се страна, попълва формуляр за отпускане
(преразглеждане) на пенсията съгласно приложение № 2 (с отметка „Предварително
изчисляване по договора“), който заедно със
справката за зачитания (зачетен) в страната по
местоживеене на лицето осигурителен (трудов)
стаж съгласно приложение № 3, необходима
за възможното сумиране на периодите на
осигурителен (трудов) стаж с цел определяне
правото на пенсия съгласно законодателството
на договарящите се страни и превръщането на
пенсионни права съгласно законодателството
на Руската федерация и документите, необходими за отпускането на пенсия, в течение
на 20 работни дни от датата на приемането
им изпраща до компетентната институция на
другата договаряща се страна.
Компетентната институция на договарящата
се страна, получила формуляра за отпускане
(преразглеждане) на пенсия, след провеждане
на изчисленията информира за резултатите им
в течение на 10 работни дни компетентната институция на договарящата се страна, изпратила
формуляра, по формата съгласно приложение
№ 4, а също така изпраща справка за зачитан
(зачетен) осигурителен (трудов) стаж съгласно
приложение № 3.
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В случай на вземане на решение за преразглеждане на размера на пенсията компетентната
институция на едната договаряща се страна,
в която е подадено съответното заявление и
необходимите документи, попълва формуляр
за отпускане (преразглеждане) на пенсията
съгласно приложение № 2 (с отметка „Преразглеждане по договора“), който в течение на 10
работни дни от деня на вземане на решението
за преразглеждане изпраща до компетентната
институция на другата договаряща се страна.
Компетентната институция на договарящата
се страна, получила формуляра за отпускане
(преразглеждане) на пенсия, след вземане на
решение за отпускане (отказ за отпускане) на
пенсия в течение на 10 работни дни изпраща
до компетентната институция на договарящата
се страна, изпратила формуляра, уведомление
за отпускане (преизчисляване) или за отказ на
отпускане (преизчисляване) на пенсия съгласно
приложение № 4.
При това информацията, съдържаща се
във формуляра (приложение № 2), не изисква
допълнително документално потвърждение.
Информацията за предварителния размер на
пенсията се предоставя от Република България – в левове, от Руската федерация – в рубли.
При сравняването на размерите се използва валутният курс, официално публикуван съответно
от Българската народна банка и Централната
банка на Руската федерация и действащ към
датата на подаване на заявлението.
2. До вземането на решение за преразглеждане на пенсията съгласно разпоредбите на
договора на лицето, подало такова заявление,
пенсията се изплаща по предишния ред и в
предишния размер. Изплатените в този случай
суми от пенсията се вземат предвид при изплащането на пенсията, отпусната въз основа
на член 23 на договора.
Член 10
1. При оформяне на пенсия за инвалидност,
както и обезщетения за трудова злополука или
професионална болест на лица, които имат
местоживеене на територията на едната договаряща се страна, компетентната организация на
тази договаряща се страна изпраща в другата
договаряща се страна заявление на осигуреното
лице и, с негово съгласие, формуляр с детайлизирани данни на медицинското освидетелстване (приложение № 6), въз основа на който
може да бъде установена степента на загуба
на професионална работоспособност, степента
на ограничаване на способността за трудова
дейност, групата и причината за инвалидност
на заинтересуваното лице.
2. Установяването на степента на загуба
на професионална работоспособност, групата,
причината и сроковете на инвалидността на
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заинтересуваното лице, а също така и попълването на формуляра с детайлизирани данни на
медицинското освидетелстване се осъществява
от институциите (органите) на договарящите
се страни, на които са възложени съответните
функции, съгласно законодателството на договарящите се страни.
Член 11
1. Сумите на пенсиите, отпуснати въз основа
на членове 10, 11 на договора, се изплащат от
Националния осигурителен институт (Пенсионния фонд на Руската федерация) на лицата,
имащи местоживеене на територията на другата
договаряща се страна, чрез превеждането на
тези суми от Института (Фонда) всяко тримесечие до 10-о число на последния месец от
тримесечието на банковата сметка на компетентната институция на договарящата се страна
по местоживеене на пенсионера (съответно на
Националния осигурителен институт или Пенсионния фонд на Руската федерация) въз основа
на платежни ведомости (приложение № 7).
Компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера
осъществява организацията по доставянето на
сумите на пенсията по негова сметка в банката
(кредитната институция), чиито банкови данни
се представят от лицето в тази компетентна
институция.
Превеждането на сумите на пенсиите се
осъществява към Република България – в левове (евро), към Руската федерация – в рубли.
2. Платежните ведомости се съставят от
компетентните институции на договарящите
се страни в три екземпляра, два от които се
изпращат до компетентната институция на
другата договаряща се страна не по-късно от
8-о число на последния месец от тримесечието. За валутния курс, действащ към деня на
съставяне на платежната ведомост, официално
публикуван съответно от Българската народна
банка и от Централната банка на Руската федерация, Националният осигурителен институт
и Пенсионният фонд на Руската федерация се
информират помежду си.
Един от тези два екземпляра на ведомостите
с отметка за изплащане или обосновка на причината за неизплащане на пенсията се връща
на съставилата я компетентна институция на
договарящата се страна не по-късно от 25-о
число на месеца, следващ тримесечието, в
което е осъществено изплащането.
Неизплатените суми на пенсиите се отнасят за сметка на средствата за изплащане на
пенсиите в следващото тримесечие.
Ежегодно Националният осигурителен институт и Пенсионният фонд на Руската федерация си
обменят актове за сверяване на изразходваните
суми за изплащането на пенсии (приложение
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№ 8) за миналата година. Актът за сверяване се
съставя в два екземпляра и се изпраща до компетентната институция на другата договаряща
се страна (съответно до Пенсионния фонд на
Руската федерация или до Националния осигурителен институт) не по-късно от 31 януари
на годината, следваща отчетната. Един от тези
два екземпляра след подписване се връща на
Националния осигурителен институт/Пенсионния фонд на Руската федерация не по-късно от
1 март на тази година.
3. Пенсионният фонд на Руската федерация
при изплащането (превеждането) на сумите на
пенсиите поема разходи, свързани със:
– превеждането по банковата сметка на
Националния осигурителен институт на паричните средства, предвидени за изплащането
на отпуснатите в Руската федерация пенсии на
лицата, имащи местоживеене на територията
на Република България;
– изплащането и доставката на пенсиите,
отпуснати в Република България, на лицата,
имащи местоживеене на територията на Руската федерация.
Националният осигурителен институт при
изплащането (превеждането) на сумите на
пенсиите поема разходи, свързани със:
– превеждането по банковата сметка на
Пенсионния фонд на Руската федерация на
паричните средства, предвидени за изплащането
на отпуснатите в Република България пенсии
на лицата, имащи местоживеене на територията
на Руската федерация;
– изплащането и доставката на пенсиите,
отпуснати в Руската федерация на лицата, имащи местоживеене на територията на Република
България.
Сумите за пенсии, отпуснати от Пенсионния фонд на Руската федерация, преведени в
България, се изплащат от Националния осигурителен институт по лични банкови сметки
на пенсионерите, разкрити в левове.
4. С цел контрол при изплащането на пенсии на територията на другата договаряща се
страна компетентните институции на договарящите се страни си обменят списъци на
получателите на пенсии по състояние към 31
декември всяка година съгласно приложение
№ 9, включващи информация за: фамилията,
името и презимето на лицето, неговите дата
на раждане, гражданство, адрес на местожителство (местоживеене), факта на извършване
на работа или друга дейност.
Компетентните институции на договарящите се страни си обменят списъци на лицата с
посочената информация в срок до 20 февруари
всяка година.
В случай на отсъствие в посочените списъци на информация за едно или друго лице
изплащането на пенсията му, превеждането
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на която се осъществява на територията на
другата договаряща се страна от Националния
осигурителен институт/Пенсионния фонд на
Руската федерация, се спира (прекратява) по
реда, определен в националното законодателство
на съответната договаряща се страна.
След представянето на списъците с необходимата информация изплащането на пенсията
се възобновява (възстановява) по реда, установен от законодателството на съответната
договаряща се страна.
5. Изплащането на сумите на пенсиите,
отпуснати от компетентната институция на
едната договаряща се страна и изплащани на
територията на другата договаряща се страна
до влизането в сила на договора, продължава
по реда, предвиден съгласно националното
законодателство на договарящите се страни
до преразглеждането на пенсията съгласно
разпоредбите на член 23 на договора.
Член 12
Лицата, имащи право на получаване на
суми от пенсията, неполучени от пенсионера
във връзка със смъртта му от компетентната
институция на договарящата се страна, на
територията на която към деня на смъртта
си пенсионерът не е имал местоживеене, се
обръщат за изплащането им със съответното
заявление, попълнено в произволна форма, към
компетентната институция на договарящата се
страна, на територията на която пенсионерът
е имал местоживеене към деня на смъртта му.
Тази компетентна институция изпраща приетото
заявление и документи за вземане на решение и
организиране на изплащането на неполучените
суми на пенсията до компетентната институция
на другата договаряща се страна.
Компетентната институция на договарящата
се страна, получила посоченото заявление и
документи, взема решение за изплащане (или
за отказ на изплащане) на посочените суми. В
случай на вземане на решение за изплащане
на неполучените от пенсионера във връзка със
смъртта му суми от пенсията тяхното изплащане (превеждане) на лицата, имащи право
на получаването им, се осъществява по реда,
определен в член 11 на това споразумение.
Член 13
1. При преселването на пенсионера от територията на едната договаряща се страна на
територията на другата договаряща се страна
сумите по пенсията, отпусната от компетентната институция на договарящата се страна
по предишното му местоживеене, се изплащат
(превеждат) на територията на договарящата се
страна по новото местоживеене на пенсионера.
Изплащането (превеждането) на сумите по
пенсията се осъществява въз основа на формуляр-заявление за превеждане на отпуснатата
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пенсия (приложение № 10), който се заверява от
компетентната институция на договарящата се
страна по новото местоживеене на пенсионера.
Даденият формуляр в течение на 20 работни дни
от деня на приемане на посочения формулярзаявление се изпраща до компетентната институция на договарящата се страна по предишното
местоживеене на пенсионера за организиране
на превеждането на сумите на пенсията.
2. При това информацията, съдържаща се
във формуляра-заявление (приложение № 10),
не изисква допълнително документално потвърждаване.
3. Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра-заявление
за превеждане на отпуснатата пенсия, взема
съответното решение въз основа на дадения
формуляр-заявление и всички необходими
документи.
Част V. Помощи за погребение и помощи
при смърт
Член 14
Искането за обезщетение за погребение или
помощ при смърт, определянето на правото
на изплащане на посочените обезщетения и
помощи и тяхното изплащане се осъществяват
в съответствие със законодателството на тази
договаряща се страна, на което е било подчинено лицето в момента на смъртта му, а в
случай на смърт на неработещ пенсионер – в
съответствие със законодателството на тази
договаряща се страна, на която пенсионерът е
имал местоживеене към момента на смъртта му.
Част VI. Обезщетения в случай на трудова
злополука или професионална болест
Член 15
1. Заявлението за отпускане на обезщетение
в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно приложение № 11, както
и другите документи, необходими за отпускане
на обезщетението съгласно законодателството на договарящата се страна, задължена да
осъществява плащанията съгласно част VІІ на
договора, се представят от осигуреното лице
в компетентната институция на договарящата
се страна по местоживеенето му или (по негов
избор) в компетентната институция на първата
договаряща се страна.
Компетентните институции са:
– в Република България – Националният
осигурителен институт;
– в Руската федерация – Фондът за социално осигуряване на Руската федерация.
2. Компетентната институция на едната договаряща се страна, получила заявлението за
отпускане на обезщетение във връзка с трудова
злополука или професионална болест, изпраща
до компетентната институция на другата дого-
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варяща се страна екземпляр от това заявление.
Приложените към това заявление документи
се изпращат до компетентната институция на
договарящата се страна, осъществяваща отпускането на обезщетението.
3. При необходимост на компетентната
институция, задължена да осъществява изплащането на обезщетението, се изпращат медицинските и други документи, имащи значение
за определяне на правото на осигуреното лице.
Член 16
1. Ако трудовата злополука или професионалната болест са установени на територията
на договарящата се страна, различна от тази,
на чието законодателство е било подчинено
осигуреното лице по време на трудовата му
дейност, то компетентната институция на
първата договаряща се страна информира за
това компетентната институция на втората
договаряща се страна.
2. В случай че компетентната институция на
договарящата се страна, уведомена за професионалната болест съгласно алинея 1 на този
член, получи информация за това, че лицето,
страдащо от професионална болест, преди
установяване на диагнозата е осъществявало
трудова дейност, способна да предизвика такова заболяване, а също така и за други обстоятелства, възпрепятстващи получаването на
обезщетението, тази компетентна институция
информира за това компетентната институция
на другата договаряща се страна.
Член 17
1. В случай че при осигуреното лице е настъпило обостряне на професионалната болест или
по-нататъшно влошаване на здравословното му
състояние в резултат на трудова злополука на
територията на едната договаряща се страна,
за това се уведомява компетентната институция
на другата договаряща се страна, осъществяваща изплащането на обезщетението за трудова
злополука или професионална болест.
2. Въпросите по организиране на освидетелстването с цел установяването (изменението) на
степента на трайна загуба на професионалната
или общата работоспособност на осигуреното
лице, имащо местоживеене на територията на
едната договаряща се страна, но попадащо под
действието на законодателството на другата
договаряща се страна, при необходимост се
решават по реда, определен в член 10 на това
споразумение.
Част VII. Сътрудничество на договарящите
се страни
Член 18
1. Компетентните институции на договарящите се страни могат да се договарят помежду
си за общи процедури и предоставяне на инфор-
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мация, необходима за прилагането на договора
и това споразумение, включително да издават
съвместни документи с организационен характер.
2. Документите, изисквани за реализацията
на договора и това споразумение, които се
препращат от компетентната институция на
едната договаряща се страна на компетентната
институция на другата договаряща се страна,
могат да бъдат съставени на официалните езици
на договарящите се страни и се приемат без
превод. При това в случай на неяснота в текста
на документите преводът им се осъществява
от компетентната институция на договарящата
се страна, получила документите.
3. Необходимите документи, копия и преводи на документи, заверени от компетентната
институция на едната договаряща се страна, са
валидни на територията на другата договаряща
се страна без каквото и да е допълнително
удостоверяване на тяхната валидност (без легализация).
Превод на печатите на компетентните институции на договарящите се страни не се изисква.
4. Компетентните институции на договарящите се страни безвъзмездно си оказват
съдействие за предоставянето на необходимите
документи и информация, потвърждаването на
факти и действия, от които зависи придобиването, изменението, спирането и прекратяването
правото на пенсия или обезщетение.
5. Компетентните институции на договарящите се страни въз основа на член 20 на
договора се информират взаимно за открити
обстоятелства, имащи важност за отпускането
или прекратяването на изплащане на пенсии
и обезщетения. В частност това са:
– смърт на лицето;
– установяване на местоживеене в трета
държава;
– освобождаване на лицето от гражданство
на едната договаряща се страна и придобиване
на гражданство на трета държава;
– промяна на адреса;
– загуба на правото на получаване на пенсия
и обезщетение;
– изменение на броя на наследниците;
а също така всички други данни, необходими
за реализацията на договора.
Изпращането на информация се осъществява
в течение на 20 работни дни от деня, когато
компетентната институция на договарящата се
страна е получила информация за съответния факт.
Други необходими допълнителни сведения
се изпращат, при поискване от компетентната институция, в тримесечен срок от деня на
постъпване на искането.
6. Компетентните институции на договарящите се страни в рамките на действащото
законодателство на договарящите се страни
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могат да се договарят за взаимно изпращане
на платежни ведомости, актове за сверяване, а
също така на друга информация, необходима за
реализацията на договора и това споразумение,
в електронен вид.
7. Кореспонденцията, свързана с реализацията на договора и това споразумение, се води
на български и руски език.
Член 19
Получената в рамките на това споразумение информация е поверителна и се използва
само с цел изпълнение на договора и това
споразумение.
Част VIII. Заключителни разпоредби
Член 20
1. Споразумението влиза в сила на датата на
подписването му и прекратява действието си
едновременно с прекратяването на действието
на договора.
2. Внасянето на изменения и допълнения в
това споразумение се извършва чрез подписване
на съответните протоколи.
Съставено в София на 13 ноември 2010 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български и руски език, като и двата текста
имат еднаква сила.
Министър на
труда и
социалната
политика
на Република
България:
Тотю Младенов

За Министерството на
здравеопазването
и социалното развитие
на Руската федерация:
Юрий Воронин,
държавен секретар,
заместник-министър
на здравеопазването
и социалното развитие

9720

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-30
от 23 ноември 2010 г.

за издаване, водене на отчет и унищожаване
на служебните карти на военнослужещите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
издаване, водене на отчет и унищожаване на
служебните карти на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 2. (1) Служебната карта удостоверява
служебния статус на военнослужещите при
изпълнение на служебните им задължения.
(2) Служебната карта не може да замества
документите за самоличност, издадени по законоустановения ред.
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Чл. 3. Служебната карта на военнослужещите
(приложение № 1) съдържа:
1. трите имена на военнослужещия;
2. мястото на раждане;
3. единния граждански номер;
4. кръвната група;
5. снимка;
6. военното звание;
7. правото да носи служебно оръжие;
8. мястото на изпълнение на военната служба;
9. подпис на притежателя;
10. номер на картата;
11. дата на издаване;
12. дата на изтичане на валидността;
13. подпис на командира (началника) на
военното формирование/ръководителя на съответната структура, издаващ служебната карта;
14. гербов печат.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
СЛУЖЕБНИ КАРТИ
Чл. 4. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, заявява, получава и
завежда на първоначален отчет бланките за
служебните карти на военнослужещите.
(2) Ежегодно след годишното разместване и
при необходимост командирите (началниците)
на военни формирования и ръководителите на
съответните структури по команден ред заявяват пред дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, необходимите им бланки за
служебни карти.
(3) Бланките за служебните карти се получават от дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, от определени за това
материално отговорни лица в структурите по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) срещу складова разписка и се заприходяват като материални средства. В складовата разписка бланките за служебни карти се
описват под брой.
Чл. 5. Издадените служебни карти се завеждат в регистър за отчет на служебните карти
(приложение № 4). Регистърът и бланките за
служебните карти се съхраняват в структурите
по управление на човешките ресурси (по личния състав).
Чл. 6. (1) Служебните карти се издават:
1. за военнослужещите от Министерството
на отбраната – от дирекция „Управление на
човешките ресурси“ – МО;
2. за военнослужещите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – от
структурите по управление на човешките ресурси
(по личния състав) на съответната структура;
3. за военнослужещите от командването
(щабовете) и формированията от Българската
армия, притежаващи гербов печат – от съответните структури по управление на човешките
ресурси (по личния състав);
4. за командващите/командирите/началниците на командването (щабовете), военните
формирования от Българската армия, притежаващи гербов печат и структурите на пряко
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подчинение на министъра на отбраната – от
структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на старшата инстанция.
(2) Служебните карти се подписват от
командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните
структури и са валидни за срока на действие
на договора за военна служба, респективно на
активно изпълнение на договора за служба в
постоянния резерв.
Чл. 7. (1) Служебната карта се издава след
подадено писмено заявление от военнослужещия
(приложение № 2) до командира (началника)
на военното формирование/ръководителя на
съответната структура.
(2) Служебната карта се издава в следните
случаи:
1. приемане на военна служба;
2. промяна на местослуженето;
3. изтичане срока на валидност;
4. изгубване, кражба, унищожаване или
повреждане;
5. промяна на някои от посочените в нея
данни за военнослужещия;
6. започване на активното изпълнение на
договора за служба в постоянния резерв.
(3) При необходимост от повторно издаване на служебна карта новата се издава в
едномесечен срок от датата на подаване на
заявлението по ал.1.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 заявлението
по ал. 1 се подава до 30 дни преди изтичане
срока на валидност.
Чл. 8. Структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) проверяват
верността на данните в подаденото заявление и
актуалността на снимката и издават служебната
карта на военнослужещия.
Чл. 9. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав):
1. актуализира данните за военнослужещия
в автоматизираната система за управление на
човешките ресурси;
2. изготвя служебната карта на военнослужещия и я отразява в автоматизираната система
за управление на човешките ресурси;
3. изготвя протокол за връчване в два екземпляра (приложение № 3);
4. връчва служебната карта на военнослужещия лично срещу подпис на два екземпляра от
протокола за връчване, като първият екземпляр
се завежда в регистратурата, а вторият се прилага в служебното дело на военнослужещия;
5. завежда служебната карта в регистъра за
отчет на служебните карти (приложение № 4).
(2) Когато военнослужещ е преместен от
едно военно формирование/съответна структура
в друго/друга, структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав):
1. завежда служебната карта в регистъра
за отчет;
2. изготвя протокол за заприходяване на
служебна карта в три екземпляра (приложение № 5);
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3. връща единия екземпляр на протокола по
т. 2 в структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав), връчила служебната
карта, втория – завежда в регистратурата, а
третия – прилага в служебното дело на военнослужещия.
Чл. 10. (1) Служебните карти се попълват
при спазване на следните изисквания:
1. служебната карта се попълва чрез автоматизираната система за управление на човешките
ресурси или друг утвърден и приложен софтуер;
2. военните звания се попълват без съкращения;
3. званието, името, презимето и фамилията
на военнослужещия се изписват с главни букви;
4. началото на званието, името, презимето,
фамилията и ЕГН се подреждат във вертикална
линия;
5. мястото на изпълнение на военната служба
се изписва с абревиатурата на военното формирование/структурата или с военнопощенския
номер;
6. за място на раждане се изписва само
населеното място и страната;
7. отбелязване дали военнослужещият има/
няма право да носи служебно оръжие;
8. служебната карта се подписва със син
химикал;
9. служебната карта се подпечатва с гербовия
печат на военното формирование/съответната
структура.
(2) Наименованието на данните по ал. 1,
т. 2 – 6 се изписват на български и на английски език.
Чл. 11. Випускниците на военни училища
получават служебни карти от структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) на военното формирование/структурата,
където се назначават на длъжност.
Чл. 12. (1) Военнослужещите, които се обучават редовна форма на обучение, получават
служебна карта от съответните висши военни
училища.
(2) Военнослужещите, които са изпратени
на обучение без освобождаване от длъжност,
запазват издадената им служебна карта.
(3) Военнослужещите, взети в специални
щатове на министъра на отбраната, получават служебната карта от съответното военно
формирование/структура, където се водят на
работа и доволствие за срока на престой в
съответния щат.
Чл. 13. Офицерите от висшия команден
състав и генералите (адмиралите) получават
служебните си карти от дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ
Чл. 14. (1) Служебните карти се водят на
автоматизиран и ръчен отчет.
(2) Ръчният отчет се води на електронен
или хартиен регистър за отчитане на служебните карти.
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(3) Автоматизираният отчет се води в
автоматизираната система за управление на
човешките ресурси.
Чл. 15. (1) Регистърът за отчитане на служебните карти се води общо по раздели за
категории военнослужещи.
(2) Регистърът за отчитане на служебните
карти се завежда в регистратурата на военното
формирование/съответната структура.
Чл. 16. (1) Във всяко военно формирование/структура се води регистър за отчет на
служебните карти.
(2) В регистъра за отчет се отразяват:
1. номерът на служебната карта и военното
формирование/структурата, където е издадена;
2. номерът на заповедта и наименованието
на военното формирование/структурата, където
е назначен/преназначен военнослужещият;
3. номерът на служебната карта (за военнослужещи, преназначени от друго военно
формирование/структура);
4. номерът на протокола за унищожаване
на служебната карта.
(3) Военното формирование/структурата, в
която се унищожава служебна карта, изпраща
екземпляр (препис извлечение) от протокола
за унищожаване във военното формирование/
структурата, връчила служебната карта.
Чл. 17. Военнослужещият носи лична отговорност за съхранението и опазването на
служебната си карта, която може да носи:
1. завързана с конец и безопасна игла за
джоба на ризата или връхната дреха;
2. на врата в кожен калъф (бадж);
3. в личната чанта.
Чл. 18. (1) При изгубване (кражба) на служебната карта военнослужещите са длъжни
незабавно да уведомят писмено непосредствения
си командир (началник) или ръководител, като
подадат рапорт, в който да посочат обстоятелствата, при които е настъпило събитието.
(2) Въз основа на рапорта по ал. 1 командирът/началникът/ръководителят назначава
комисия, която извършва административно
разследване на обстоятелствата по изгубването
(кражбата) и на степента на вината на военнослужещия.
(3) При кражба към рапорта си военнослужещият задължително прилага протокол, издаден
от органите на Министерството на вътрешните
работи или на служба „Военна полиция“.
(4) При установяване на вина за изгубването
(кражбата) на служебната карта на военнослужещия се налага дисциплинарно наказание.
Чл. 19. (1) Изгубената (открадната) служебна
карта се заплаща от военнослужещия във финансовата служба на военното формирование/
структурата, в която служи.
(2) Стойността на служебните карти се определя със заповед на министъра на отбраната.
Чл. 20. Изгубена (открадната) служебна карта
се обявява за невалидна и се снема от отчет
със заповед на министъра на отбраната след
представяне в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, на следните документи:
1. рапорт, изпратен по команден ред;
2. протокол от административното разследване;
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3. копие (заверен препис) от заповедта за
дисциплинарно наказание (в случаите на установена вина);
4. копие от документа за заплащане на
служебната карта.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
РЕД ЗА СДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ
НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ
Чл. 21. (1) Служебните карти се сдават
на структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) срещу подпис от
приемащия в обходния лист на военнослужещия
и в регистъра за отчитане при:
1. освобождаване от военна служба;
2. завършване на активното изпълнение на
договора за служба в постоянния резерв;
3. издаване на нова служебна карта.
(2) Контролът по сдаване на служебните
карти се осъществява лично от командира
(началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура.
Чл. 22. (1) Служебните карти се снемат
от отчет и се унищожават от комисия, назначена със заповед на командира (началника)
на военното формирование/ръководителя на
съответната структура, която изготвя протокол
(приложение № 6) и изпраща копие от него
до дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, един път в годината.
(2) Служебната карта се снема от материален
отчет на основание:
1. протокол за връчване на служебна карта
и завеждане в нов регистър;
2. протокол за заприходяване на служебна
карта;
3. протокол (препис извлечение) за унищожаване.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Ръководител на съответна структура“
е министърът на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице – за администрацията на Министерството на отбраната, както и
ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78
ЗОВСРБ – за ръководените от тях структури.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 189, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. В двумесечен срок от влизане в сила
на наредбата командирите (началниците) на
военни формирования и ръководителите на
съответните структури изпращат заявки за
служебните карти до дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО.
§ 4. Изготвянето и връчването на служебните карти на военнослужещите се завършва в
шестмесечен срок след годишното разместване
през 2011 г.
§ 5. Издадените по досегашния ред служебни карти се сдават и унищожават по реда на
тази наредба.
Министър: А. Ангелов
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Приложение № 1
къч чл. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF DEFENCE

Звание
Rang
Име
Name
Презиме
Father’s name
Фамилия
Surname

__________________________
подпис / signature

ПОЛКОВНИК
COLONEL
ИВАН
IVAN
ИВАНОВ
IVANOV
ИВАНОВ
IVANOV

ХОЛОГРАМА

СНИМКА

СЛУЖЕБНА КАРТА
Professional identification card

ЕГН 1234567890
Personal number

Date of expiry

МО № 12345678901234

Д Д . М М . Г Г Г Г.

ВАЛИДНА

ДО

№ на служебната карта

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Местослужене
Place of duty

MINISTRY OF DEFENCE

__________________________

___________________________________________________
Кръвна група
Месторождение
Blood group ___Ph __ Place of birth

________________________________
/длъжност

Дата на издаване:
дд. мм. гггг.

на командира (началника) на военното формирование/
ръководителя на съответната структура/

печат

___________________________
/ звание, подпис, фамилия /

№ на бланката

1 2 3 4 5 6

(правото да носи служебно оръжие)

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
ПРЕДИ ДА ПОПЪЛНИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА
Рег. № ___/___.___.20___ г.
ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
(РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на служебна карта на военнослужещ
от
Звание:
Rank:

Снимка
3,5 Х 4,5 см

________________________________________________
________________________________________________
(попълва се от структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав)
Фамилия:
________________________________________________
Sirname:
________________________________________________
Име:
________________________________________________
Name
________________________________________________
Презиме
________________________________________________
Father’s name ________________________________________________
ЕГН:
________________________________________________
Длъжност:
________________________________________________
(попълва се от структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав)

подпис на лицето
Причина за издаване на картата: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата и място на раждане: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(ден, месец, година, държава, област, община, населено място)
Date and Place of birth: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(dd,mm,yyyy, city name, country)
Кръвна група: ____ Rh ___
Местослужене / Place of duty: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
Прилагам следните документи:
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________
_________
дата:

_________________________
подпис на заявителя

Приел и регистрирал заявлението: ___________________________________
(звание, подпис, фамилия)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва печатно или четливо на ръка с печатни букви.
2. Имената се изписват без съкращения – по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на заявлението. Съставните фамилни имена се изписват с тире помежду
им, като се препоръчва за първото от тях да се посочи по-често използваното име.
3. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда „ден, месец, година“ (ДД.ММ.ГГГГ).
4. „ЕГН“ – Единен граждански номер.
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5. Снимката на военнослужещия се залепва върху заявлението в негово присъствие от длъжностното
лице по отчета в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във военното
формирование/съответната структура. Същата да отговаря на изискванията за изготвяне на българските
документи за самоличност.
6. Подписът на военнослужещия под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното
лице по отчета на личния състав във военното формирование/съответната структура.
7. При полагане на подписа от военнослужещия в заявлението и при подаване на същото се представя
личната карта за самоличност.
8. Заявлението се подава до командира (началника) на военното формирование/ръководителя на
съответната структура.
Ако заявлението не съдържа достатъчно място за попълване на всички данни, допълнителните данни
да се изписват на отделен лист с формат А4. Листът да се прилага към заявлението и да се записва към
приложенията.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ
1. Снимките да са актуални, направени непосредствено преди датата на подаване на заявлението,
която да съответства на изискванията по чл. 22 от Закона за българските лични документи.
2. На снимката офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините за ВМС) са с всекидневна зимна униформа, тип Б (с куртка), а войниците са с всекидневна зимна униформа, тип А (с
камуфлажна шуба).
3. Снимките да са цветни и изготвени по класическата негативно-позитивна фотографска технология
и на магнитен носител.

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1, т. 3
____________________________________________________________________________________________
военното формирование/структурата, която издава служебната карта
Рег. № ____________________/___.___.20__г.
(на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
Екз. № ____
ПРОТОКОЛ
за връчване на служебна карта
Отразен в регистъра за отчета на служебните карти под пореден № _______ и в АСУ на ЧР
________________
(дата)
		
		
		
		
		

________________________________
(звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешки ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)

Долуподписаният: ___________________________________________________________________________
(звание, име, презиме и фамилия на получателя)
получих служебна карта № _____________________________, издадена от ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________
________________________________
(дата)
(подпис на получателя)
Отразен в регистъра за отчета на служебните карти под пореден № ___________________________
________________
________________________________
(дата)
(звание, подпис и фамилия на длъж		
ностното лице от структурата по
		
управление на човешки ресурси (по
		
личния състав) на военното форми		
рование/структурата, която издава
		
служебната карта)

(Пореден № на регистриране в регистър на отчетни и/или сборове от документи)

1/2
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Рег. № ___________

РЕГИСТЪР

(ниво на класификация)

_______________________________
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(№ на регистъра от номенклатурния списък на отчетните документи)

Ном. № ______________

(уникален идентификационен № на регистратурата)

УИ № _________________________________

(условно или действително наименование на военното формирование/структурата )

__________________________________________________________________________

Приложение № 4 към чл. 5 и чл. 9, ал.1, т. 5
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4.

3.

2.

1.

местослужене
(ВПН на
поделение)

в кое
формирование/струк
тура е изпратена
дата на
издаване служебната карта.
рег. № на
документа

длъжност,
звание и
фамилия на
получилия
обратно
служебната
карта ля
дата и саморъчен
подпис на
получилия
обратно
служебната карта

в кое
формирование/
структура и с чия
заповед е назначен
военнослужещия.
№ и дата на
заповедта.

Основание за промяна

служебни карти и бланки за тях унищожени с протокол № ___________

приход

Последни страници на регистъра – рекапитулация

№ на
служебна
карта

брой

Основни страници на регистъра

от № до №

бланки за служебни карти, получени със складова разписка №__________________
от ______________
служебни карти на военнослужещи, изпратени в други военни
формирования/структури
служебни карти на военнослужещи, получени от други военни
формирования/структури

звание, име, презиме и
фамилия на, получил
служебната карта

серия

№ по
ред

разход

забележка

брой

2/2

наличност

№ на МЗ за
обявяване за
невалидност и
снемане от
отчет

от № до №

№ и дата на
протокола за
унищожаване на
служебната карта

серия

служебни карти

ДЪРЖАВЕН

№ по
ред

№ по
ред

№ по
ред

№ и дата
на
складовата
разписка

Формирование/
структура , от
което са
получени
служебните карти

служебни карти

Формирование/
структура,на
което са дадени
служебните
карти

№ и дата на
складовата
разписка

Получени бланки за служебни карти на военнослужещи

Раздадени бланки за служебни карти на военнослужещи

Начални страници на регистъра
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Приложение № 5
към чл. 9, ал. 2, т. 2

_______________________
структурата, която получава и заприходява служебната карта
Рег. № ____________________/___.___.20__г.
(на структурата, която заприходява
служебната карта)
Екз. № ____

ВЕСТНИК
№
по
ред
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№
на ……

№ страница
в регистъра

Забележка

ПРОТОКОЛ
за заприходяване на служебна карта
Долуподписаният: __________________________
__________________________________________
(звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от
структурата по управление на човешките ресурси (по
личния състав) на военното формирование/структурата, която получава и заприходява служебната карта)
получих служебна карта №_________________ ,
издадена от
____________________________________________
________
(дата)

__________________
(подпис на получателя)

Отразен в регистъра за отчета на служебните
карти в поделение .............. под пореден № _______
________
(дата)

__________________
(звание, подпис и фамилия на длъжностното
лице от структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) на военното формирование/структурата,
където е преместен военнослужещият)

Приложение № 6
към чл. 22, ал. 1
_______________________
структурата, която унищожава служебната карта
Рег. № .............
Екз ...................
УТВЪРЖДАВАМ
……………………………………………
……………………………………………
.................20…… г.
ПРОТОКОЛ
за унищожаване на служебни карти на военнослужещи
Днес, ……...2010 г., комисия, назначена със
заповед на…………………………… в състав:
Председател: ..........................
и членове: 1. ..........................
2. ......................... ,
всичките от ………………………, се събра в пълен състав, извърши проверка по регистър „……………………..“
с номер по описа …………………г. и отдели за унищожаване ……………………, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:
Членове: 1.
2.
Описаните ………………….. след утвърждаването
на протокола се унищожиха чрез раздробяване
от членовете на комисията на ............05.2010 г.
КОМИСИЯ:
Председател:
Членове: 1.
2.
ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:
..........................................................
..........................................................
....... ........ 2010 г.

Отпечатано в Екз. ..........
Екз. № ..........
Екз. № ..........
9936

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2593
от 3 ноември 2010 г.

за условията и реда за съгласуване на молби
за визи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за:
1. съгласуване на молби за издаване на
визи за краткосрочно пребиваване, приети в
български задгранични представителства;
2. съгласуване на молби за издаване на визи
за краткосрочно пребиваване, приети в консулски служби на други държави – членки на
Шенгенското пространство, съгласно списък с
гражданства или категории граждани, представен от Република България пред Европейската
комисия;
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3. информиране от другите държави – членки
на Шенгенското пространство, за издадени от
техните консулски служби визи за краткосрочно
пребиваване съгласно списък с гражданства или
категории граждани, представен от Република
България пред Европейската комисия;
4. съгласуване на приети молби за издаване на визи за дългосрочно пребиваване (вид
„Д“) по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците
в Република България.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 имат за цел регулиране на миграционните процеси, противодействие на незаконната миграция в Република
България и защита на националната сигурност
и интересите на страната.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
Чл. 3. (1) Министерството на външните
работи чрез дирекция „Консулски отношения“
(ДКО) съгласува молбите за визи по чл. 1,
т. 1, 2 и 4 с Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС), а по т. 4 – и с Дирекция
„Миграция“ на Министерството на вътрешните
работи (ДМ – МВР).
(2) Дирекция „Миграция“ – МВР, съгласува
с ДАНС изпратените молби за визи по чл. 1,
т. 4 и предоставя на дирекция „Консулски отношения“ в МВнР съвместно становище.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласува изпратените молби за визи по
чл. 1, т. 1 и 2 и предоставя на дирекция „Консулски отношения“ в МВнР своето становище.
(4) Съгласуването по ал. 1 – 3 се осъществява по електронен път чрез Системата за визов
контрол (СВК). За целта дирекция „Консулски
отношения“ в МВнР предоставя достъп до СВК
на определените по реда на чл. 4 служители
от МВР и ДАНС.
(5) При невъзможност съгласуването да се
осъществи по електронен път то се осъществява на хартиен носител.
Чл. 4. Министърът на външните работи,
министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС определят със заповеди
служителите, които имат право да съгласуват
молби за визи по чл. 1.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА МОЛ
БИ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕ
БИВАВАНЕ, ПРИЕТИ В БЪЛГАРСКИ ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Чл. 5. Всяка пристигаща от българските
задгранични представителства в ДКО молба за
издаване на виза за краткосрочно пребиваване
се проверява за наличие на забрана за влизане
на кандидата за виза на територията на България и Шенгенското пространство, а също и
в масива на нежеланите в страната чужденци.

ВЕСТНИК
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Чл. 6. При наличие на забрана за влизане
не може да бъде издадена единна виза, но при
определени случаи може да бъде издадена виза
с ограничена териториална валидност.
Чл. 7. (1) Съгласуването на молби за краткосрочни визи, постъпващи от българските
задгранични представителства, се извършва
въз основа на:
1. заявени от държавите – членки на Шенгенското пространство, гражданства и категории граждани, за които те са нотифицирали
Европейската комисия;
2. заявени от ДАНС гражданства или категории граждани.
(2) Заявяването на гражданства и категории
граждани по ал. 1, т. 2 става след представяне
в ДКО на списък, утвърден от председателя
на ДАНС и съгласуван с ДКО.
(3) Списъкът по ал. 2 може да съдържа освен
видовете гражданства и категориите граждани и
други критерии, по които да бъдат определяни
подлежащите на съгласуване молби за визи.
Чл. 8. Регистрираните в консулските служби
на Република България молби за визи по чл. 1,
т. 1 се изпращат чрез СВК в ДКО.
Чл. 9. (1) При получаване на молбата за
виза ДКО я проверява за наличие на заявка по
чл. 7, ал. 1, т. 1 и при необходимост я изпраща
на централните органи на съответните държави – членки на Шенгенското пространство, които
са заявили, че искат да бъде съгласувана с тях.
(2) При получаване на молбата за виза
ДКО я проверява за наличие на заявка по чл.
7, ал. 1, т. 2 и при необходимост я изпраща
на ДАНС.
(3) Ако в срок от седем календарни дни
след изпращане на заявката по ал. 1 или 2 не
се получи отговор, се счита, че отговорът на
съгласуващите органи е положителен.
Чл. 10. (1) При наличие на едно отрицателно становище от проведеното съгласуване по
чл. 9, ал. 1 ДКО или упълномощеното да взема
самостоятелни решения консулско длъжностно лице може да разреши издаване на виза с
ограничена териториална валидност.
(2) При наличие на отрицателно становище
по чл. 9, ал. 2 издаването на визата се отказва.
(3) Ако няма отрицателни становища по
чл. 9, ал. 1 и 2 и са налице другите необходими
условия, издаването на визата се разрешава.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЦЕДУРА ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ВИЗИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ШЕНГЕНСКОТО
ПРОСТРАНСТВО, И ИНФОРМИРАНЕ ЗА
ИЗДАДЕНИ ОТ ТЯХ ВИЗИ
Чл. 11. Списъкът с гражданства и категории граждани, за които Република България
ще изисква съгласуване на техните молби за
издаване на единни визи, се изготвя съвместно
от ДАНС и МВнР.

С Т Р.
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Чл. 12. (1) Заявките за съгласуване на молби
за издаване на единни визи, изпратени от другите
държави – членки на Шенгенското пространство,
се получават в ДКО.
(2) В рамките на един календарен ден ДКО
препраща получените заявки на ДАНС.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща своя отговор на заявката по
ал.2 в рамките на 5 календарни дни от получаването є.
(4) В случай че ДАНС не даде отговор в
срока по ал. 3, се приема, че няма възражения
срещу издаването на исканата виза.
Чл. 13. Дирекция „Консулски отношения“
изпраща отговор до съответната държава членка
в рамките на един календарен ден от получаване на становището на ДАНС.
Чл. 14. (1) Списъкът с гражданства или категории граждани, за които Република България
желае да бъде информирана при издаване на
визи от консулствата на други държави – членки на Шенгенското пространство, се изготвя
съвместно от ДАНС и МВнР.
(2) При получаване на информация за издаване на виза от консулство на друга държава – членка на Шенгенското пространство, на
лице от списъка по ал. 1 ДКО я препраща на
ДАНС до края на работния ден.
Чл. 15. Нотифицирането на Европейската
комисия на списъците по чл. 11 и чл. 14, ал. 1
се извършва от Министерството на външните
работи.
Г л а в а

п е т а

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ВИЗИ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА
ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 16. Регистрираните в консулските служби
на Република България молби за визи по чл. 1,
т. 4 се изпращат чрез СВК в ДКО.
Чл. 17. Дирекция „Консулски отношения“
в срок до три работни дни след получаване на
молбите за визи ги изпраща на ДМ – МВР за
съгласуване.
Чл. 18. Дирекция „Миграция“ в срок от
три работни дни изпраща до териториалните
поделения „Миграция“ постъпилите молби за
визи по чл. 1, т. 4 или от своя страна извършва
необходимите проверки с оглед миграционния

ВЕСТНИК
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контрол, като писмено уведомява ДАНС с цел
изготвяне на съвместно становище. Териториалните структури „Миграция“ от своя страна
предоставят постъпилите молби за визи по чл. 1,
т. 4 на териториалните дирекции на ДАНС в
срок до два работни дни.
Чл. 19. Дирекция „Миграция” в срок до тридесет работни дни след постъпването на молбите
за визи по чл. 1, т. 4 и след съгласуване с ДАНС
предоставя съвместното становище на ДКО.
Чл. 20. Консулските длъжностни лица издават или отказват издаване на виза за дългосрочно пребиваване след разрешение от ДКО въз
основа на съвместното становище на Дирекция
„Миграция“ – МВР, и ДАНС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
§ 6 от заключителните разпоредби от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим, приета с ПМС
№ 82 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.;
изм., бр. 18 от 2010 г.).
§ 2. Изпълнението на инструкцията се възлага на директора на ДКО, директора на ДМ
и на директора на дирекцията в ДАНС, която
осъществява дейността по чл. 41, ал.1, т. 2 от
Закона за ДАНС.
§ 3. Контролът по изпълнението на тази
инструкция се възлага на главния секретар на
МВР, определен от министъра на външните
работи заместник-министър и оправомощен от
председателя на ДАНС заместник-председател
на агенцията.
§ 4. Разпоредбите на чл. 1, т. 2 и 3, чл. 6,
чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал.1, чл. 10, ал. 1 и
разпоредбите на глава четвърта влизат в сила
от датата на прилагане на Регламент 810/
2009 на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Визов кодекс в съответствие с
Решение на Съвета на ЕС за пълното прилагане на достиженията на правото на Шенген
от Република България.
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
За министър на външните работи:
К. Димитров
Председател на ДАНС:
Цв. Йовчев
9330
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-157
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж по спорт и здраве – Дупница, изменям
Заповед № РД-14-62 от 28.06.2005 г. (ДВ, бр. 57
от 2005 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ 14-242 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
изменена и допълнена със Заповед № 14-168 от
28.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.), изменена и
допълнена със Заповед № 14-16 от 15.03.2010 г.
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.), както следва:
Думите „Официален адрес – София, ул. Гео
Милев 158, ет. 1, първи корпус в сградата на ВТУ
„Тодор Каблешков“, обучението се провежда на
адрес – София, ул. Гео Милев 158, ет. 1, първи
корпус в сградата на ВТУ „Тодор Каблешков“ се
заменят с думите „Официален адрес – Дупница,
ул. Никола Лазарков 2, ет. 3“.
10064

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-161
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно
общообразователно училище „Галина Сергеевна
Уланова“ – София, изменям Заповед № РД-14-30
от 16.05.2009 г. (ДВ, бр. 43 от 2009 г.), изменена
и допълнена със Заповед № 14-70 от 22.06.2010 г.
(бр. 52 от 2010 г.), както следва:
Думите „Руско хореографско училище „Галина
Сергеевна Уланова“ – ООД“ се заменят с думите
„Руски лицей – София“ – ЕООД“.
10065

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-162
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно училище за танцово

изкуство „Галина Сергеевна Уланова“ – София,
изменям Заповед № РД-14-70 от 03.06.2004 г. (ДВ,
бр. 52 от 2004 г.), както следва:
Думите „Руско хореографско училище „Галина
Сергеевна Уланова“ – ООД“ се заменят с думите
„Руски лицей – София“ – ЕООД“.
10066

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-163
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Галина Сергеевна Уланова“ – София, изменям
Заповед № РД-14-42 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45
от 2009 г.), както следва:
Думите „Руско хореографско училище „Галина
Сергеевна Уланова“ – ООД“ се заменят с думите
„Руски лицей – София“ – ЕООД“.
10067

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-27-06
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 37, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 36 от Наредбата за определенията на видовете
спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство
на спиртните напитки, разрешените добавки и
условията за използването им, приета с ПМС
№ 208 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.), и предложение на Комисията
за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание, оформено с протокол № 24 от
10.11.2010 г., утвърждавам: винени дестилатни
спиртни напитки: гроздова ракия и винена ракия
с географско указание: „Карнобатска“.
Производители: „ВИН. С. Индустрийс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, и „СИС
Индустрийс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Джеймс Баучер 77, ет. 2.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртните
напитки: Венец, Невестино, Соколово, Деветак,
Искра, Огнен, Терзийско, Лозенец, Стралджа,
Аспарухово, Раклица, Карагеоргиево, Пирне,
Тополица, Черноград.
Засадена площ с плододаващи лозя: 32 944,64
дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Шардоне“, „Мускат отонел“, „Мускат
пти грен“, „Вионие“, „Юни блан“, „Траминер“,
„Ркацители“, „Червен Мискет“, „Рейнски Ризлинг“,
„Совиньон блан“, „Виктория“, „Шасла“;
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– червени: „Каберне Совиньон“, „Сира“, „Мерло“, „Мавруд“, „Примитиво“, „Памид“, „Аликант
буше“, „Гаме де буз“, „Пино ноар“, „Каберне фран“,
„Хамбургски Мискет“, „Рубин“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в т. %) – мин.
17,1;
– киселинност (изразена в гр/л) – мин. 4,1;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна
технология за производство на спиртните напитки:
· бране – ръчно в пластмасови съдове;
· транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
· преработка – извършва се чрез ронкане,
мачкане и оцеждане;
· метод на ферментация:
– гроздовата каша се подлага на ферментация, като се засява с чиста култура сухи винени
дрожди от род „Сerevisiae“ в порядъка на 2 до
3 % закваска; ферментацията се осъществява
при контрол на температурата чрез охлаждане
в диапазон 18 – 25 0 С;
– след алкохолната ферментация виноматериалите се претакат с достъп на въздух, за да се
отстрани разтвореният в тях въглероден диоксид;
– полученият материал се подлага на дестилация в триколонна дестилационно-ректификационна инсталация с непрекъснато действие;
· начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съхранява в неръждаеми съдове или
отлежава не по-малко от 6 месеца в дъбови бъчви
с вместимост по 0,5 м 3 всяка;
· метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене, деминерализирана, получена чрез
обратна осмоза; прилагат се разрешени спомагателни технологични практики при производство
на спиртни напитки, определени с приложение
№ 2 от Наредбата за определенията на видовете
спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за
използването им.
Физико-химични показатели на винените
дестилатни спиртни напитки „гроздова ракия“ и
„винена ракия“, отговарящи на приложение № 1 от
Наредбата за определенията на видовете спиртни
напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните
напитки, разрешените добавки и условията за
използването им и на Регламент № 110/2008 г. на
Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно определението, описанието,
представянето, етикетирането и защитата на
географските указания на спиртните напитки.
Пр о т око л и № 3 о т 5.03.2 0 0 9 г., № 3 о т
19.02 .2 010 г., № 8 о т 22 .0 4.2 010 г., № 10 о т
24.06.2010 г. на РАДК към „Югоизточна тракийска РЛВК“ – Сливен, за извършен органолептичен
анализ и оценка.
С тази заповед отменям Заповед № РД-27-27
от 7.04.2004 г. на министъра на икономиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9955

Министър: Тр. Трайков

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021
от 22 ноември 2010 г.
На основание чл. 129, чл. 3 ЗУТ и предвид
това, че обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове са определени
за обекти с национално значение с Решение
№ 44 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на
Република България, писма на Министерството
на финансите с вх. № АУ 14-9 от 26.04.2010 г. и от
19.08.2010 г., писмо за допускане изработването на
проект за изменение на плана за застрояване с изх.
№ 90-05-923 от 28.04.2006 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
Решение от протокол, рег.№ 16149 от 22.05.2009 г.
на Междуведомствения съвет по въпросите на
граничния контрол, писмо на Министерството
на околната среда и водите, изх. № 04-00-394 от
12.03.2010 г., Решение № 555 от протокол № 15
от 29.10.2009 г. за съгласуване от Общинския съвет – Свиленград, съгласуване от Министерството
на вътрешните работи – Районно управление за
пожарна безопасност и спасяване, Свиленград,
и от Главна дирекция „Гранична полиция“ от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково, от „ЕВН България ЕР“ – АД, от БТК,
от Агенция „Пътна инфраструктура“, т. 1.1 от
Решение № УТП-01-02-08 от 08.10.2010 г. към
протокол № У ТП-01-02-08 от 08.10.2010 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ,
актове за публична държавна собственост № 3236
от 09.01.2002 г. и № 5483 от 06.03.2006 г., издадени
от областния управител на област Хасково, и
скици, издадени от Общинската служба по земеделие – Свиленград, № КО2425 и № КО2426 от
05.08.2010 г., одобрявам изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан
Андреево“ съгласно приетата графична част на
документацията, представляваща неразделна
част от заповедта. ПУП – ПЗ е придружен от
план-схеми по части „Геодезия“, „Водопровод и
канализация“, „Електро-“ и ОВК.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
9909

Министър: Р. Плевнелиев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1045
от 5 ноември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 51 от заседание,
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проведено на 1.11.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
изпитвателен протокол № 19658 от 22.10.2010 г.,
издаден от изпитвателен център „Глобал тест“,
София, удостоверяващ, че предлаганите на пазара пластмасови газови запалки за еднократна
употреба с фенерче, със съдържание на голямо
количество газ и с необичайно голяма дължина
около 16 см, без обезопасяващ механизъм, с бутон за генериране на пламък, без надписи или с
различни надписи върху пластмасата (например:
„Bulgaria“), с информация съгласно допълнителен
етикет за произход – Китай, в различни цветове,
не отговарят на изискванията на стандарт БДС
EN ISO 9994:06/A1:2009 по показатели: Структурни изисквания (устойчивост на продължително
горене, устойчивост на свободно падане, устойчивост на циклично горене) и Функционални
изисквания (височина на пламъка, загасване на
пламъка, устойчивост на разпръскване и светлинен тест), поради което съществува риск от
пожар, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на пластмасови
газови запалки за еднократна употреба с фенерче, със съдържание на голямо количество газ и
с необичайно голяма дължина около 16 см, без
обезопасяващ механизъм, с бутон за генериране
на пламък, без надписи или с различни надписи върху пластмасата (например: „Bulgaria“), с
информация съгласно допълнителен етикет за
произход – Китай, в различни цветове, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки, и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
9956

Председател: Д. Лазаров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 1080
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 51 от заседание, проведено на 01.11.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс и протоколи от изпитване № 09-4457 от
28.09.2010 г. и № 09-4456 от 28.09.2010 г., издадени
от ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, и сертификати
за инспекция № 10/0200 от 13.10.2010 г. и № 10/0199
от 13.10.2010 г. от „Булгарконтрола“ – АД, София,
установяващи, че мъжки обувки от плат и синтетичен велур с топла подплата, цвят кафяв, гумено
ходило, марка „Spоrt“, и мъжки обувки от изкуствена кожа с търговска марка „XIU XIAN“, цвят
черен, с метална тока с надпис „Suit“, с ходило от
каучук и стелка от изкуствена кожа, опаковани в
картонени кутии, не отговарят на изискванията
за безопасност по БДС EN 14362 – установено е
завишено съдържание на азобагрила, и представляват опасност за здравето и безопасността на
потребителите нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на мъжки обувки от плат и синтетичен велур с топла
подплата, цвят кафяв, гумено ходило, марка
„Spоrt“, и мъжки обувки от изкуствена кожа
с търговска марка „XIU XIAN“, цвят черен, с
метална тока с надпис „Suit“, ходило от каучук,
стелка от изкуствена кожа, страна на произход
Китай (със снимков материал, публикуван на
интернет страницата на КЗП www.kzp.bg), като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта, с цел да се защитят животът и
здравето на гражданите. Разпореждането, с което
се допуска предварителното изпълнение, може
да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен
срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
9957

Председател: Д. Лазаров

ВЕСТНИК
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
10014

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

РЕШЕНИЕ № 459
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, т. 5 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол на ЕС-Г-86 от 29.09.2009 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на местност с. Лозен, кв. 118а, създаване на задънена улица от о.т. 61в до о.т. 61б,
изменение границите на УПИ ІV-2936, 2964, 2794,
отреждане на УПИ ХVІІІ-3171, ХVІІ-2794 – за
КОО, по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Приема проект на план за застрояване на
местност с. Лозен, кв. 118а, УХИ ХVІІІ-3171,
ХVІІ-2794 – за КОО, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 768
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и Решение № КЗЗ-10 от
21.09.2010 г. на Министерството на земеделието
и храните – Комисия за земеделските земя, Общинският съвет – гр. Долна Митрополия:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) в местностите
Студен дол, Старо село, Сувата, Лъката, Дойчинов
орех, Бобов брест, Неризите и в землището на с.
Славовица, община Долна Митрополия, област
Плевен, за поземлени имоти № 000155, 000184,
019113, 000232, 000240, 000242, 00245, 301039,
000459, 000666 и 000899 за изграждане на обект
„Фотоволтаична централа”.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) в м. Край село
в землището на гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия, област Плевен, за поземлен имот
№ 000428 за изграждане на обект „Фотоволтаична
централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
Председател: П. Герашка
9998

10013

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 537
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3,
чл. 133, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 7 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ ЕС-Г104 от 17.11.2009 г., т. 35, Столичният общински
съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на
новосъздаден УПИ ІІІ-1674, кв. 15; създаване на
улици от о.к. 61а през о.к. 46 до о.к. 45 и от о.к.
46 до о.к. 47, м. Ботаническа градина, по червените и сините линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
новосъздаден УПИ III-1674, кв. 15, м. Ботаническа
градина, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбите
се подават до район „Витоша“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 168
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява план-схема на газификация към
подробен устройствен план на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател: С. Неджиб
9960
РЕШЕНИЕ № 170
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Работен проект на път
KRZ -2284 (Севдалина – Костино – Багра) – махала Крушевска – с. Божак, община Кърджали.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
9961

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 171
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Електрозахранване на
Туристически център „Перперикон“, землище
Горна крепост, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
9962

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 172
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване
на регионален център за управление на отпадъци
гр. Кърджали, община Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
10077

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1546
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и писмо с изх. № АУ14-12 от 31.05.2010 г. от МРРБ, протокол № 46 на
ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява представения
ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот № 03441.3.287 по кадастралната карта
за землището на с. Бели Искър в обхвата на КТЛ
„Самоков – Боровец – Бели Искър“, собственост
на „Перфект – Вилас.ком“ – ООД, съгласно нот.
акт № 16, т. ІІІ, д. 430 от 9.02.2005 г. в Службата
по вписванията – Самоков, разгледан и приет
на ЕС при община Самоков с протокол № 25 от
29.09.2010 г., т. 15.
9910

Председател: Л. Янкова
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 801
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване и водоснабдяване на ПИ
№ 013032 в землището на с. Мезек през имоти
ПИ № 000029, ПИ № 000017, ПИ № 000084, ПИ
№ 000349 и ПИ № 000016 в землището на с. Мезек, община Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.
9965

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 62
от 6 юли 2010 г.
На основание чл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 и 2,
чл. 110, ал. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Съгласно решение по т. 7 от протокол № 5
от 22.04.2009 г. на ЕСУТ и решение по т. 4 от
протокол № 5 от 12.04.2010 г. , Решение КЗЗ-7 от
26.06.2009 г. на ОД „ЗГ“ – Пловдив – комисия по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ, се одобрява ПУП – ПРЗ
за поземлен имот 052127, местност Елока, в
землището на с. Ново село, за промяна предназначението на земята за ферми за отглеждане на
пуйки с битово-административна сграда.
9996

Председател: Н. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 71
от 13 август 2010 г.
На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Допълва решение № 62, взето с протокол № 9
от 06.07.2010 г., както следва:
Съгласно решение по т. 7 от протокол № 5
от 22.04.2009 г. на ЕСУТ и решение по т. 4 от
протокол № 5 от 12.04.2010 г., решение № КЗЗ-7
от 26.06.2009 г. на ОД „ЗГ“ – Пловдив – комисия
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ, се одобрява ПУП – ПРЗ
за поземлен имот 052127, местност Елока, в
землището на с. Ново село, за промяна предназначението на земята за ферми за отглеждане на
пуйки с битово-административна сграда.
С плана за регулация се образува един УПИ
052127 – ферми за отглеждане на пуйки с битовоадминистративна сграда по сините и червените
линии и надписи в синьо.
С плана за застрояване се утвърждава ХЗЗ от
500 м и се приема ново свободно нискоетажно
застрояване по плътен контур в червен цвят и
котировки в черно.
Приема се устройствена зона ПП с градоустройствени показатели: Пзастр. < 80 %, Кинт=2,5,
Позел. > 20 %.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стамболийски до Административния съд – Пловдив.
9997

Председател: Н. Михайлов

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 530
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения прект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната
територия за обект „Външно ел. захранване за
базова станция на БТК“ – АД, за ПИ № 018019
в землището на с. Димитриево, община Чирпан,
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ), изработен на основание
чл. 150 ЗУТ. Втората съставна част – технически
инвестиционен проект е съгласуван и одобрен от
главния архитект на Община Чирпан и издадено
разрешение за строеж (РС) с дата на одобряване
на парцеларния план от Общинския съвет – гр.
Чирпан.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – парцеларен план, заедно с одобрените
инвестиционни проекти и издаденото РС от
главния архитект могат да се оспорят в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
9995

Председател: Хр. Стефанов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 592
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Линейно трасе на кабелна линия за ветрогенератор в имот № 006011, землището на с. Ягнило, община Ветрино, област Варна“ преминава
през поземлени имоти: № 000120 – полски път,
местност Куджа кулак, с. Ягнило, собственост на
община Ветрино, с площ, заета от сервитута – 6,49
дка; № 006025 – полски път, местност Сърта – с.
Ягнило, общинска собственост, с площ, заета
от сервитута – 2,53 дка; № 000120 – полски път
собственост на община Ветрино, с площ на сервитута – 6,49 дка, землището на с. Ягнило, местност
Коджа кулак; землището на с. Доброплодно, имот
№ 000111 – път ІV клас, с площ, заета от сервитута – 39,44 дка; имот № 000122 – полски път,
землището на с. Доброплодно, местност Айвалъка,
общинска собственост, с площ, заета от сервитута – 12,70 дка; имот № 000123 – полски път,
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собственост на община Ветрино, с площ, заета от
сервитута – 4,85 дка; имот № 046010 – нива, частна
собственост, местност Айвалъка, с площ, заета от
сервитута – 8,13 дка, и имот № 048093 – полски
път, собственост на община Ветрино, с площ,
заета от сервитута – 2,00 дка.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Ветрино до Административния
съд – Варна.
9958

Председател: Ст. Велева

РЕШЕНИЕ № 593
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Линейно трасе на кабелна линия за ветрогенератор в имот № 001050, землището на с. Ягнило,
и в имот № 048127, землището на с. Доброплодно,
община Ветрино, област Варна“, преминаващо през поземлени имоти: № 000005 – полски
път, местност Сърта, собственост на община
Ветрино, с площ, заета от сервитута – 15,54
дка; № 000032 – полски път, общинска собственост, с площ, заета от сервитута – 2,60 дка;
№ 000120 – полски път, собственост на община
Ветрино, с площ на сервитута – 6,49 дка, землището на с. Ягнило, местност Коджа кулак, землището на с. Доброплодно, имот № 000111 – път
ІV клас – с площ, заета от сервитута – 39,44 дка;
имот № 000122 – полски път в землището на с.
Доброплодно, местност Айвалъка, общинска
собственост, с площ, заета от сервитута – 12,70
дка; имот № 000123 – полски път, собственост на
община Ветрино, с площ, заета от сервитута – 4,85
дка; имот № 046010 – нива, частна собственост,
местност Айвалъка, с площ, заета от сервитута – 8,13 дка, и имот № 048093 – полски път,
собственост на община Ветрино, с площ, заета
от сервитута – 2 дка.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Ветрино до Административния
съд – Варна.
9959

Председател: Ст. Велева

35. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.11.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5314596
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2649113
Инвестиции в ценни книжа
16870165
Всичко активи:
248338744
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Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7766657
Задължения към банки
5435279
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5670725
Задължения към други депозанти
633362
Депозит на управление „Банково“
5327851
Всичко пасиви:
24833874
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.11.2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38350
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1496879
Дълготрайни материални и
нематериални активи
193713
Други активи
10613
Депозит в управление „Емисионно“
5327851
Всичко активи:
7067406
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2794871
Други пасиви
10428
Всичко задължения
2805299
Основен капитал
20000
Резерви
3982905
Неразпределена печалба
259202
Всичко собствен капитал
4262107
Всичко пасиви
7067406
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
10076

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ, съобщава, че е
образувано адм.д. № 2619/2010 по жалба на Янка
Стоянова Шинева и Румен Илиев Шинев против
Решение № 17 от 13.10.2009 г. и Решение № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален
мак“, относно ПИ № 738, к.р. 515 по ПНИ на
СО „Ален мак“. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търовеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказа-
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телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадените жалби от Янка
Стоянова Шинева и Румен Илиев Шинев.
9941
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2827/2010 по жалба на Коста
Христов Соларов на приетия с Решение № 1732-13
от протокол № 17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение
№ 1809-2 от протокол № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Ален мак“, Варна, в частта
на ПИ № 1243. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена, личен номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес (ако има такъв); фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Коста Христов Соларов.
9942
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 2637/2010 по описа на ІІІ отделение, ХХVІ
състав, по жалба на Михаил Стоянов Енчев срещу
Решение № 17 от 13.Х.2009 г. и Решение № 18 от
13.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
Варна, обнародвано в ДВ, бр. 13 от 2010 г., в частта
относно имот № 1022. Заинтересованите лица имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
за българските граждани – трите имена и адрес,
телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв);
трите имена, личен номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес (ако има такъв); фирмата на
търговец или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището,
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице.
9943
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Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 2236/2010 по жалба на Станислав Ненков
Ковачев срещу Решение № 2134-8 по протокол
№ 21 от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на СО
„Боровец-юг“ в частта на имот № 1081. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, като представят заявление
до Административния съд – Варна, по адм. д.
№ 2236/2010 г., което следва да съдържа: трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена, личен номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес (ако има такъв); фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Станислав Ненков Ковачев.
9988
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2630/2010 по оспорване, предявено от Иван Василев Тошев срещу Решение
№ 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
гр. Варна, в частта на имот пл. № 920. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, като представят заявление
до Административния съд – Варна, което следва
да съдържа: трите имена и адрес, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена, личен номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв);
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Иван Василев Тошев.
9989
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Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 2625/2010 по описа на ІІІ отделение,
ХХІХ състав, по жалба, подадена от Мартин
Иванов Марков, срещу Решение № 1809-2 от
протокол № 18 от 13.ХІ.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е прието повторно
Решение № 1732-13(17) от 13 – 14.10.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобрен план
за улична регулация на СО „Ален мак“ в частта
относно имот № 1013, СО „Ален мак“, Варна.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок 1 месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
9990
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Красимир Петров Ангелов и Анчо
Петров Ангелов на Решение № 2405-10 от 23, 24
и 30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПРЗ на местност „Свети
Никола“ – Варна, в частта по отношение имот с
идентификатор 10135.2526.1249. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 3598/2010 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вест ник“, к ъм което да п ри ложат 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 Красимир Петров Ангелов и Анчо Петров
Ангелов жалба.
9991
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2302/2010 по оспорване,
предявено от Тошко Андонов Дамянов срещу
Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Боровец-юг“ в частта на имот пл. № 1107.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адрес,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена,
личен номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес (ако има такъв); фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището,
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
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за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Тошко Андонов Дамянов.
9992
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. дело № 6280/2009 на ІІ
отделение, 23-ти състав, насрочено за 24.01.2011 г.
от 9,30 ч., по жалба на Цветан Христов Принов
и Елена Борисова Принова, Любка Димитрова
Ка ж имирчак, „ВИП сервиз“ – ООД, Софи я,
Тодорка Йорданова Вутова и Светлин Георгиев
Вутов срещу Решение № 551 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
ПРЗ на м. Младост 1, съобщено на заинтересованите собственици чрез обявление в ДВ, бр. 68
от 2009 г. В частта му, засягаща УПИ ІV-2918, кв.
9а, м. Младост 1, имот пл. № 3781, кв. 35, к.л. 625,
м. Младост 1, ПИ с пл. № 612 и № 887, УПИ ІХ2918, кв. 35 по плана на гр. София, ж. к. Младост
1, и УПИ VІІІ-2918, кв. 35 по плана на гр. София,
ж. к. Младост 1, и за това, че заинтересуваните
лица имат право да поискат да бъдат конституирани като ответници в производството по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението за жалбата
на Цветан Христов Принов и Елена Борисова
Принова, Любка Димитрова Кажимирчак, „ВИП
сервиз“ – ООД, София, Тодорка Йорданова Вутова
и Светлин Георгиев Вутов.
9940
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 3135/2009 по описа на ІІ отделение,
33 състав, насрочено за 15.02.2011 г. от 11 ч. по
жалбата на Кирил Стоянов Павлов, Цветанка
Стоянова Данова и Станка Трайкова Иванова
против Заповед № РД-02-14-1478 от 11.11.2008 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството (ДВ, бр. 102 от 2008 г. ), с
която заповед е одобрен подробен устройствен
план за м. „Кв. Христо Ботев“ и план-извадка,
план за регулация и план за застрояване за м.
„СПЗ Слатина-север“ за изграждане на обект
„Интермодален терминал“ на три етапа, в частта
относно УПИ І, кв. 88, УПИ ІІ, кв. 94 и ПИ 705.
В едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
9986
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. дело № 1612/2010
по описа на ІІ отделение, 33 състав, насрочено
за 15.02.2011 г. от 10 ч. по жалбата на Петър
Стефанов Бекяров, Петър Илиев Атанасов и
Слави Стефанов Бекяров против Решение № 550
от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, с
което е одобрен план за регулация и застрояване
на местността Младост 1А (ДВ, бр. 68 от 2009 г.),
в частта му относно ПИ № 4148 (идентификатор
№ 635 от кадастралната карта на Младост), попадащ в УПИ V, кв. В едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
9987
Софийският градски съд, гр. отделение, 9
състав, призовава Димитър Здравков Иванов с
последен адрес София, ул. Веслец 56, сега с не-
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известен адрес, да се яви в съда на 31.03.2011 г. в
13,30 ч. като ищец по гр.д. № 457/2005, заведено
от Иванка Петрова Иванова и Димитър Здравков Иванов срещу Атанас Крумов Дочев, Иван
Димитров Иванов и Валентина Крумова Дочева,
по чл. 19 ЗЗД. Ищецът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, чл. 2 ГПК (отм.).
10009
Бургаският районен съд призовава Хизкиа
Пинхасов – израелски гражданин без регистриран постоянен и настоящ адрес на територията
на Република България, да се яви в съда на
24.І.2011 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по
гр.д. № 5643/2010, заведено от Росица Щерионова
Стоянова-Пинхасова, за иск с правно основание
чл. 49 СК. Ако ответникът не се яви в съдебно
заседание, ще му бъде назначен особен представител по реда на чл. 48, чл. 2 ГПК.
9937
Районният съд – Раднево, гражданска колегия, призовава Йоанис Василиос Панагопулос
с последен адрес: местожителство Каламата, Р.
Гърция, с настоящ адрес на местоживеене: Р.
Гърция, Каликомо, Круниоврия, с. Крестена, да
се яви в съда на 20.01.2011 г. в 9 ч. като ответник
по гр. д. № 563/2010, заведено от Красимира Н.
Койчева. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, чл. 2 ГПК (отм.).
9993
Софийският районен съд, III гр. отделение,
90 състав, е образувал гр.д. № 11906/2010 по иск
с правно основание чл. 560 – 569 ГПК от Иван
Станилов Вълчев. Кани държателя на временно
удостоверение – собственост на „Еси холд България“ – ЕАД, ЕИК 175390533, за общо 5000 налични
поименни акции от капитала на „Соларен парк
България“ – ЕАД, ЕИК 200287342, с номинална
стойност 10 лв. за всяка акция, да заяви по делото
правата си върху временните удостоверения найкъсно до откритото съдебно заседание, насрочено
за 22.02.2011 г. от 9,30 ч., когато ще се разгледа
молбата на Иван Станилов Вълчев за обезсилване
на ценната книга. В случай че в указания срок
държателят не заяви своите права, ценните книги
ще бъдат обезсилени при наличие на законовите
предпоставки за това. Заповядва да не се издават
акции и да не се извършват плащания по гореописаната ценна книга. Насрочва делото в открито
съдебно заседание на 22.02.2011 г. от 9,30 ч., за
когато с препис от заповедта и от молбата по делото да се призоват молителят и заинтересованите
страни по делото: „Еси холд България“ – ЕАД,
ЕИК 175390533, София, район „Възраждане“, ул.
Шар планина 69, вх. 1, ет. 1, и „Соларен парк
България“ – ЕАД, ЕИК 200287342, София, район
„Възраждане“, ул. Шар планина 69, вх. 1, ет. 1.
9944
Хасковският районен съд, гражданска колегия,
призовава Хаяти Чалъ с последен адрес Хасково,
ул. Чернозем 1, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 28.01.2011 г. в 9 ч. като ответник
по гр. д. № 3075/2010, заведено от Валентин Г.
Димитров. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, чл. 2 ГПК (отм.).
9938
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Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр. д. № 1967/2010 г. по
предявен иск от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност чрез
председателя є проф. Стоян Илиев Кушлев срещу
Камен Аспарухов Първанов с постоянен и настоящ
адрес Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 11, ет. 1,
ап. 4, Виолета Николова Стаматова с постоянен
и настоящ адрес Варна, ж. к. Младост, бл. 115,
вх. 11, ет. 1, ап. 4, и Калин Каменов Първанов с
постоянен и настоящ адрес Варна, ж. к. Младост,
бл. 115, вх. 11, ет. 1, ап. 4, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 80 549 лв.:
От Камен Аспарухов Първанов и Виолета Ни
колова Стаматова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: лек автомобил марка
„Пежо“, модел „405“, с peг. № В 1360 KB, рама
№ V F315BB1208275099, двигател: без номер,
цвят: сив, дата на първоначална регистрация
23.03.1991 г., придобит съгласно квитанция за внос
от 30.06.1998 г. ; лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с peг. № В 6323 KB, рама
№ W V WZZZ31ZKE294081, двигател RP245457,
цвят: зелен, дата на първоначална регистрация
23.05.1989 г., придобит съгласно митническа декларация № 4-2700 от 02.08.1999 г.; мотопед марка
„Сузуки“, модел „50“, с peг. № В 0199 М, рама
№ RFTJR50AXYL000214, двигател CPI50C007978,
цвят: черно-сив, дата на първоначална регистрация 08.05.2000 г., придобит съгласно митническа
декларация № 2000/4-5091/29.08.2000 г.; лек автомобил марка „Опел“, модел „Калибра 2000“, с
peг. № В 2125 СК, рама № W0L000085M1280150,
двигател C20NE14253168, цвят: зелен, дата на
първоначална регистрация 03.07.1991 г., придобит
съгласно митническа декларация № 2000/4-2991
от 14.05.2002 г.
От Калин Каменов Първанов на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: едноетажна
масивна жилищна сграда без изба във Варна, ул.
Чернишевски 23, построена в дъното на парцела, състояща се от две стаи, кухня и тоалетна,
със застроена площ 42,34 кв. м, както и 29,59 %
идеални части от отстъпеното право на строеж
върху държавно дворно място, представляващо
парцел ІІ-334 в кв. 35 по плана на 16 подрайон на
Варна, с пространство от 160 кв. м, при граници:
ул. Чернишевски, парцел ІІІ-335 и парцел ХІІІ345, придобита с нот. акт № 192, том ХVІІІ, дело
№ 5077/1997 г., от 15.04.1997 г.; 29,59 % идеални
части от дворно място, цялото с площ 160 кв.
м, парцел ІІ-334, квартал 35, по регулационния
план на подрайон 16 Варна, община Варна, ул.
Чернишевски 23, при граници на парцела: ул.
Чернишевски, имот пл. сн. № 335, имот пл. сн.
№ 345, имот пл. сн. № 348, имот пл. сн. № 333,
придобито с договор № 2265-А от 07.12.1999 г.
От Камен Аспарухов Първанов и Виолета Ни
колова Стаматова на основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД: сумата от продажбата на
лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Самурай“,
с peг.№ В 8381 АК, в размер 200 лв.; сумата от
продажбата на лек автомобил марка „ВАЗ 2121“,
модел „Нива 221“, с peг.№ В 9133 АК, в размер
5000 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Калибра 2000“, с peг.№ В
8881 АК, в размер на 2000 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„190Д“, с peг.№ В 7619 АМ, в размер 4000 лв.; сумата
от продажбата на лек автомобил марка „Форд“,
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модел „Ескорт“, с peг. № В 2593 АН, в размер
3000 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Форд“, модел „Ескорт“, с peг. № В 4269
АН, в размер 200 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
с peг. № В 4470 АН, в размер 300 лв.; сумата от
продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „240Д“, с peг. № В 5239 АН, в размер 2835 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Пежо“, модел „405“, с peг. № В 5990 АН, в размер
500 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „300Д“, с peг. № В 5696
АН, в размер 800 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „240Д“, с peг.
№ В 5984 АН, в размер 500 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“,
с peг. № В 6893 АН, в размер от 1000 лв.; сумата
от продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № В 6998 АН, в размер
500 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Вектра“, с peг. № В 7455 АН,
в размер 7000 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Ауди“, модел „80“, с peг. № В
1583 АН, в размер 200 лв.; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „Сеат“, модел „Марбела“,
с peг. № В 8616 АН, в размер 500 лв.; сумата от
продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел
„Вектра“, с peг. № В 9104 АН, в размер 3000 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Рено“, модел „Лагуна 2.0“, с peг. № В 0672 АР, в
размер 2000 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190Д“, с peг.№ В
7049 СВ, в размер 300 лв.; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190Д“,
с peг. № В 7552 СВ, в размер 100 лв.; сумата от
продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел „Калибра 2000“, с peг. № В 9997 СХ, в размер
500 лв.; сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „190Д“, с peг. № В 5170
СК, в размер 1000 лв. Производството по делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.05.2011 г. от 9 ч. на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите
лица, че могат да предявят своите претенции върху
описаните имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 13.05.2011 г., и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
9969
Софийският градски съд, І гр. отделение, 13
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 8659/2010
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу Йордан
Симеонов Иванов с постоянен адрес София, ул.
Стоил Слатински 3, ет. 3, ап. 13, и Йорданка
Миланова Иванова с постоянен адрес София,
ул. Стоил Слатински 3, ет. 3, ап. 13, което е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 24.02.2011 г. в 11 ч. Дава двумесечен срок от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на
заинтересованите лица да предявят претенции
върху имуществото, притежавано от Йордан Симеонов Иванов и Йорданка Миланова Иванова,
както следва: апартамент № 13 в София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. 622 № 3, разположен
на третия етаж от сградата, на кота +6,12, със
застроена площ по ценообразуване 92,34 кв.м,
състоящ се от: дневна с кухня, две спални, преддверие и коридор, две бани, санитарен възел и

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

мокро помещение, при граници на апартамента:
апартамент № 12; двор; апартамент № 14 и стълбище, заедно с 2,477 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 14,80 кв.м,
като общата квадратура на апартамента заедно
с припадащите му се идеални части е 107,14
кв.м, както и заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху мястото, върху
което е построена сградата, в степен на завършеност „груб строеж“, съставляващо урегулиран
поземлен имот ХVІ-771 от кв. 210 по плана на
София, кв. Бояна, местността Гърдова глава,
целият с площ 1278 кв.м, при съседи на мястото
(по доказателствен акт за собственост): улица,
Любомир Ст. Тодоров, Никола М. Казанджиев,
Петър Толев и Кремена Янева, и при граници на
мястото (по скица): ул. 622, УПИ XVII-770, УПИ
ХVІІІ-770, УПИ ІІІ-610, УПИ ІV-611, УПИ V-611
и УПИ ХV-772; подземен гараж № 6, изграден
в завършен вид (с подписан акт образец 15 за
сградата) – съгласно доказателствен документ за
собственост, а съгласно удостоверение за данъчна
оценка изграден в груб строеж в сутеренния етаж
(кота -2,19 м), със застроена площ 47,73 кв.м,
при съседи по предходен нотариален акт: гараж
№ 10, гараж № 7, улица, двор, заедно с 1,210 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху дворното място, в
което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот ХVІ-771 от кв. 210 по
плана на София, кв. Бояна, м. Гърдова глава,
целият с площ 1278 кв.м, при съседи на мястото
(по доказателствен акт за собственост): улица,
Любомир Ст. Тодоров, Никола М. Казанджиев,
Петър Толев и Кремена Янева, и при граници
на мястото (по скица): ул. 622, УПИ ХVІІ-770,
УПИ ХVІІІ-770, УПИ ІІІ-610, УПИ ІV-610, УПИ
V-611 и УПИ XV-772.
9939
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6118/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Авансеб“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Солник, община Долни
чифлик, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия; покупка, строеж, обзавеждане,
ремонт на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Мей Баркър и Питър Джеймс Баркър, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6235/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Франко“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 1, и с предмет на дейност:
търговска дейност – внос-износ; хотелиерство
и ресторантьорство; комисионна и лизингова
дейност; проектантска, строителна и строителноремонтна дейност; сделки с недвижими имоти;
туристическа и туроператорска дейност; преводаческа и консултантска дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
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Сара Менахеми и се управлява и представлява
от Сара Менахеми и Игал Менахеми заедно и
поотделно.
7062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл.119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2142/96 вписа промяна за
„Комунално стопанство“ – ООД: заличава като
управител и представляващ Христо Николов Атанасов и вписва като такъв Янко Петров Янков.
7063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5635/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вес и Ко“ – ООД, със седалище и
адрес на Варна, бул. Княз Борис 59А, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство и/или продажба на
стоки от собствено производство; комисионни,
спедиционни и превозни сделки, в т. ч. обществени
вътрешни и международни превози на пътници
и/или товари с автомобили, транспортна дейност;
търговско представителство и посредничество;
складови и лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, инфромационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг, внос-износ. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Веселин
Младенов Димитров и Микола Татарчук, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6298/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Демил“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Поп
Харитон 1Б, и с предмет на дейност: консултантска и информационна дейност; покупко-продажба и посредничество при покупко-продажби на
недвижими имоти; строителство; вътрешно- и
външнотърговска дейност; ресторантьорство;
транспортна; туристическа и рекламна дейност,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Елена Деянова Попова, която го управлява и
представлява.
7065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6128/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „ДС инвест груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Гладстон 2, вх. А, ет. 3, ап. 6, и с предмет на
дейност: хотелиерски и туристически услуги (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост; консултантска дейност; ресторантьорство и туроператорска дейност; строителство и проектиране; търговия със
строителни материали и строително-ремонтни
услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност;
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производство, внос и износ на селсктостопанска
продукция; счетоводна дейност и консултации;
дейност като заложна къща; продажба на стоки от
собствено производство; складови сделки; лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Диляна Веселинова Атанасова и Сузана
Джероме Козмас и се управлява и представлява
от Диляна Веселинова Атанасова.
7066
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5883/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Кедъра“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Селиолу 31, и с
предмет на дейност: хотелиерски и туристически
услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост; откриване
и експлоатация на магазин за хранителни и
промишлени стоки; строителство и проектиране; вътрешно- и външнотърговска дейност;
производство, внос и износ на селскостопанска
продукция, на хранителни и нехранителни стоки;
производство на мебели и дограма; продажба на
стоки от собствено производство; складови сделки;
лизинг; дърводелски и стъкларски услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и други, незабранени със закон
търговски дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Колев Данев и
Михаил Петков Габровски, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
7067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6033/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Диживи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Доброволци 1, ет. 5, ап. 90, и с предмет на дейност:
професионално почистване на офиси, жилищни
входове, магазини и домове, вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, проектиране,
реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, търговско посредничество, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, услуги и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Живка Иванова Петрова
и Диана Русева Петрова, които го управляват и
представляват поотделно.
7068
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2304/2000 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„ТЕЦ Варна“ – ЕАД: заличава като член на СД
Бохдан Урбан; вписва като такъв Иржи Прохазка.
7164
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6259/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дриймсат“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Силистра 2, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро и
дребно; реекспорт и бартерни сделки; продажба
и поддръжка на сателитна техника; търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност и свързаните
с нея услуги, други незабранени от закона дейности, като за дейностите, за които се изисква
лиценз – след придобиването на такъв по съответния ред. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Танер Мустафов Ахмедов,
който управлява и представлява.
7165
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6191/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Марбъл касъл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Петър Енчев 21, ет. 3, и с предмет на дейност:
маркетинг и мениджмънт; консултантски услуги;
търговия на едро и дребно; внос и износ; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки; хотелиерски и туристически (след лиценз),
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална
собственост; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг
(търговско представителство и посредничество).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Биляна Георгиева Димова, Тотьо Иванов
Костадинов и Мартина Георгиева Димова и се
управлява и представлява от Биляна Георгиева
Димова и Тотьо Иванов Костадинов заедно.
7166
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6330/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Фокус 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Съборни 31А,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти; строителна дейност; комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане
на жилищни и промишлени обекти; търговска
дейност; внос, износ, реекспортни, бартерни и
други външнотърговски дейности; хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност; представителство и агентство на български и чужди
физически и юридически лица; реализиране на
целия предмет на дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5400 лв., със
съдружници Михалис Папаниколаоу, Филиппос
Стилиану, Андреас Мавровунис, Харалампос
Димитриу, Андреас Марку и Гяннакис Георгиу
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
7167
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6317/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Добрева 64“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Банат 24, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно; строителство на сгради; почистване на машини, съоръжения и други; покупка
на стоки или други вещи с цел да ги препродаде
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки собствено производство; консултантски и маркетингови услуги, включително
цялостно и/или частично менажиране на инвестиционни проекти, инженеринг и управление;
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел ползване и/или продажба;
търговско представителство и посредничество;
внос и износ, и на автомобили; услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Тотка Александрова Добрева, която
управлява и представлява.
7168
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2568/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Лип
Лес – България“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление: р-н „Аспарухово“, Южна промишлена зона, пл. 67.
7169
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 2819/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ню инвестмънт“ – АД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
550 000 на 800 000 лв. с общо 250 000 лв., разпределен в 500 акции с номинална стойност 500 лв.
и емисионна стойност 2000 лв.; вписва промяна
в наименованието: „Ню инвестмънт“ – ЕАД;
вписва нов устав на дружеството.
7170
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6430/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Глобал проджект консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Дякович 31, и с предмет на дейност:
менажиране по строителство на инфраструктурни
обекти и жилищни сгради; строителство и всички
видове строително-монтажни работи; проучвателна и проектантска дейност; маркетингови и
инженерингови сделки; покупка, строеж, ремонт,
обзавеждане, поддържане и продажба на имоти;
отдаване под наем на движимо и недвижимо
имущество; търговия на едро и дребно и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Петров Македонски и „Пи енд Джи“ – АД, и се
управлява и представлява от Красимир Петров
Македонски и Пламен Георгиев Стилиянов заедно
или поотделно.
7171
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6101/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Великови БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 122, вх. А, ет. 1,
офис 163, и с предмет на дейност: търговия на
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едро и дребно; вътрешно- и външнотърговска
дейност; проучване, проектиране, строителство,
обзавеждане и ремонти; производство и търговия с хранителни стоки и сладкарски изделия;
производство на стоки за бита и промишлени
изделия; технически услуги; административни
услу ги; вътрешен и меж ду народен т у ризъм;
хотелиерство и ресторантьорство; транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; производство и търговия със
селскостопански продукти и животновъдство;
внос и износ на промишлени стоки; комисионна, консигнационна, спедиторска, складова и
лизингова дейност; търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Анета Николаева Великова и Димитър Венелинов Великов и се управлява и представлява от
Анета Николаева Великова.
7172
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 5859/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Перфект трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост,
бл. 144, вх. 3, ет. 5, ап. 7, с предмет на дейност:
внос, износ, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
маркетинг, рекламна и консултантска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, пок у пкопродажба на недвижими имоти, проектиране,
строителство, вътрешен дизайн и обзавеждане
на недвижими имоти, туроператорска, агентска
и транспортна дейност на стоки, товари и хора
в страната и в чужбина, обучение, провеждане
на образователна дейност, преквалификация.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Деница Стефанова Бранкованова и Петър
Георгиев Груев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
7173
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 2915/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ – Кони дентал“ – ООД: вписва промяна
в наименованието – „Амбулатория за групова
практика за първична дентална помощ – Кони
дентал“ – ООД; вписва нов адрес на управление – ул. Братя Бъкстон 15, партер, амбулатория 2.
7174
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 227/93 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Куул
стар“ – ООД: вписва актуален дружествен договор.
7175
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6151/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тиелди“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз
Борис I № 33А, с предмет дейност: покупко-продажба на имоти, къщи, апартаменти, различни
видове продукция, производствено оборудване,
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строителна дейност – жилищно и индустриално
строителство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., собственик
на капитала е Тамми Линн Донахю, който го
управлява и представлява.
7176
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 6115/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Бяла ескейпс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Княз Борис I № 33А, с предмет на дейност: покупко-продажба на имоти, къщи, апартаменти,
различни видове продукция, производствено
оборудване, строителна дейност – жилищно и
индустриално строителство, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Саманта Шери Джаксън и Браян
Джеймс Кук и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
7177
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5617/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Уърлдуайд джоб ейджънси Варна България“ – ООД, със седалище
и дарес на управление Варна, бул. Съборни 21,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, рекламна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти,
строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Христо Любчев Либчев и Гари
Кристофър Питър Тапстър и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
7178
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1933/99 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Планекс
стил“ – ООД: заличава като съдружник „Планекс“ – ООД; вписва като такъв Пламен Иванов
Андреев.
7179
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 464/2006 вписа
прекратяване на „България консултинг“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Цветанка
Дечкова Румешкани, със срок за ликвидация 6
месеца от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7180
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5960/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ник 99“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Подвис 27, вх. Б,
ет. 5, ап. 48, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество – внос и
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износ, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел ползване и/или продажба,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски (вкл. извършване на посредническа дейност при информиране
и наемане на работа в страната и в чужбина)
или други услуги – след разрешение, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговска, превозна, спедиционна, складова, комисионна, дистрибуторска и лизингова дейност,
консултантска дейност и услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Милчо
Славов Манолов и Стефка Митева Стефанова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
7181
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6373/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Инвестор“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна ул. Д-р
Пискюлиев 74, ет. 1, офис 2, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
външноикономическа дейност, проектиране и
изпълнение на проекти (след съответно разрешение), реконструкция и модернизация на сгради
(високо и ниско строителство) (след съответно
разрешение), инвеститорска дейност и последващ
контрол (след съответно разрешение), строителен
контрол (след съответно разрешение), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, посредничество при извършване
на сделки с недвижими имоти (след съответно
разрешение), посредническа дейност за набиране
на работна ръка в чужбина (след съответно разрешение), складова, консултантска, пласментна,
рекламна, маркетингова, комисионна, лизингова,
импресарска, сервизна, ремонтна и селскостопанска дейност, търговско представителство и
посредничество, агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
търговия на едро и дребно с потребителски стоки,
производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност, след съответно разрешение, туроператорска и турагентска дейност (след
съответно разрешение), внос, износ и търговия
на леки и товарни автомобили и резервни части
за тях (след съответно разрешение), внос, износ,
преработка, търговия с нефтопродукти, химикали,
газове и техните производни (след съответно разрешение), таксиметрова дейност (след съответно
разрешение), сделки с интелектуална собственост,
изкупуване на черни и цветни метали (след съответно разрешително). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Пламена Димитрова
Петрова и Даниел Ангелов Петров и се управлява
и представлява от Даниел Ангелов Петров.
7182
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6223/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Адаптация“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Котел 14, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, лицензирани оценки на машини и съоръжения, МПС, недвижими имоти,
организиране и провеж дане на компютърни
курсове, семинари, образователни услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна дейност, информационни
и консултантски услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, търговска
дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Бойка Славейкова
Могеларова, която го управлява и представлява.
7666
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 2114/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„АНД“ – ООД: вписва увеличение капитала на
дружеството от 5000 лв. на 105 000 лв.; вписва
актуален дружествен договор.
7667
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6453/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вес строй“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Милосърдие 7, с
предмет на дейност: производство и покупка на
стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционна, комисионна,
складова, строителна, сервизна и лизингова дейност, външноикономическа дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, рекламна, импресарска, програмна, търговия с всякакви петролни
продукти и течни горива в страната и в чужбина,
производство, реализация и търговия с всякаква
селскостопанска продукция, семена и торове в
страната и в чужбина, производство и търговия с
видео- и звукозаписи, предоставяне на услуги на
населението, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Веселин Иванчев Христов и Димитър
Валентинов Димитр ов и се управлява и представлява от Веселин Иванчев Христов.
7668
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6009/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Моделли – С“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Радост, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 24, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешна и външна търговия,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия на дребно с хранителни и нехранителни
стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
консултантски, рекламни, информационни, про-
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грамни, превозни, хотелиерски, туристически,
импресарски сделки или сделки по предоставянето
на други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга дейност, разрешена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Сияна Живкова Иванова,
която го управлява и представлява.
7669
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6234/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алсервиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 30, вх. 4, ет. 3, ап. 77, с предмет
на дейност: търговия и сервиз с компютърна
техника, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова
дейност, търговия на едро и дребно, вносно-износна
и външнотърговска дейност, консултантски услуги,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина,
автотехническа, авторемонтна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, туроператорска
и агентска дейност след лицензиране, издателска
и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем и продажба, като за всички дейности,
за които се изисква лиценз – след снабдяването с такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Александър Колев
Александров, който го управлява и представлява.
7670
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6171/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ясуми“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Д-р Железкова 29, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти и наемни
отношения, квартирно бюро, посредничество при
запознанства други посреднически услуги, производство и покупки на стоки с цел продажба,
производство и търговия със селскостопанска продукция, външна и вътрешна търговия, експорт и
реекспорт, валутни сделки, сделки с интелектуална
собственост, предприемаческа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, превозна, транспортна, комисионна,
спедиционна, складова, рекламна, консултантска, информационна, програмна, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, туристически услуги,
машинописни и копирни услуги. Дружеството
е с капитал 5200 лв., със съдружници Анджей
Кшищов Бидалек и Зофиа Малгожата Бидалек
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
7671
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 5382/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Валенс
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строй 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Аксаково, ул. Слави Дойчев 10,
с предмет на дейност: проектантска, строителна
и предприемаческа дейност, комисионна, сервизна, складова, печатна, лизингова дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа, агентска дейност и съпътстващи туристически услуги (всичките след
лиценз), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица
в страната и в чужбина, транспортно-спедиторски услуги в страната и в чужбина, вкл. воден
и въздушен транспорт, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантска дейност, външна
и вътрешна търговия, консултантски, информационни и управленски услуги, строителство и
строително-ремонтна дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, производство и монтаж
на алуминиева дограма, окачени тавани, фасади,
стъклопакети. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Николай Василев
Панделиев, който го управлява и представлява.
7672
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6073/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Биопротект 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Димитър Кондов 29, с предмет на дейност: търговия с препарати за растителна защита и торове,
търговия с цветя, търговия и производство на
семена и посадъчен материал, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, туризъм, всички видове услуги,
свързани с туризма, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, комисионна, посредническа, рекламна, преводаческа, издателска, импресарска,
протоколна, представителска и други дейности,
организиране и провеждане на панаири, конгреси,
симпозиуми, търговска дейност в страната и в
чужбина, туроператорска дейност (след лиценз),
туристическа агентска дейност (след лиценз),
проектиране на сгради, строителство и строително-ремонтна дейност, покупко-продажба на
стоки и недвижими имоти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Любомир Матеев Бурназов, който го управлява
и представлява.
7673
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 5945/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евро Саш дес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Симеон I № 12, ет. 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в
чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, строително-ремонтна дейност, инженеринг,
поддържане на сгради и съоръжения, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление на имоти, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
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туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, преводи и легализации на документи,
счетоводно обслужване и консултантски услуги,
маркетинг и бизнес проучвания, лицензиране и
оценки на сгради, съоръжения и земеделски земи
и всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Йордан Маринов Михалев, който го
управлява и представлява.
7674
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6139/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ел – Си 2000“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Провадия, ул. Желез
Йорданов 49, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически услуги след лиценз, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Юнал Ахмед
Юсеин и Зюлбие Вахдедин Юсеин и се управлява
и представлява от Юнал Ахмед Юсеин.
7675
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6395/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Киг 2004“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Акад.
Атанас Бешков 34, вх. Б, ет. 2, ап. 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и извън нея, търговия
с дрехи и други промишлени стоки, услуги на
физически и юридически лица, търговия с хранителни стоки, търговия с цигари и алкохол и други
лицензни стоки (след лиценз), ресторантьорство,
питейни заведения, кафе-сладкарници (след лиценз), шивашка, складова дейност, транспортна,
преводна дейност (след лиценз), покупка, строеж,
ремонт, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, експлоатация и/или отдаване под наем.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Красимир Пенчев Минчев, който го
управлява и представлява.
7676
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1690/2003
вписа прекратяване на „Самостоятелна медикодиагностична лаборатория компютърна аксиална
томография „Одесос“ – ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Димитър Иванов Добрев,
със срок за ликвидация 6 месеца от вписване на
решението в търговския регистър.
7677
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 866/2006 вписа в
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регистъра за търговски дружества промени за
„Вис – тур“ – ООД: заличава като съдружник
Петранка Димитрова Маркова; вписва промяна
в наименованието – „Вис – тур“ – ЕООД; вписва
актуален учредителен акт.
7678
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6212/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества акционерно дружество
„Хидрострой холдинг“ – АД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Андрей Сахаров
1, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни
съоръжения, градски и общински комуникации
и инфраструктурите около тях, зимно поддържане, проектантска, инженерингова и търговска
дейност в страната и в чужбина, всички видове
услуги със строителна и друга техника, превоз
на пътници и товари и всички други дейности,
които не са забранени 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 и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 200 000 лв., разпределен в 2000 поимнени акции с номинал 100 лв.,
управлява се от съвет на директорите в състав:
Николай Купенов Пашов, Антония Емилова Енева
и Анна Петрова Цонева, и се представлява от
Николай Купенов Пашов.
7679
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 6312/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Пластдом“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Подполковник
Калитин 40, вх. Б, ет. 1, ап. 28, 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 и
превозни сделки, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, хотелиерски
(след лиценз), туроператорска (след лиценз) и
турагентска (след лиценз) дейност, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Махмуд Джамил Диб и се управлява
и представлява от Махмуд Джамил Диб.
7680
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 5912/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вегас – спорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
местност Банала чешма, ПИ 286, с предмет на
дейност: дейности в областта на спорта и рехабилитацията, спортни и здравни консултации и
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услуги, изграждане и експлоатация на спортни
и рехабилитационни центрове, 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, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, проектиране,
строителство, строително-ремонтни и строително-монтажни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, всички дейности, които изискват лиценз,
ще бъдат упражнявани след лицензиране. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Александър Николов Янакиев, който
го управлява и представлява.
7681
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 6041/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Билдмарк“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 408, вх. 9, ап. 27, с
предмет на дейност: внос и износ, търговия на
едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и
обществено хранене, комисионни, туристически,
рекламни, информационни услуги, търговско
посредничество и представителство, транспортна
дейност, производство на стоки с цел продажба,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Христо Кирилов Димитров, който го управлява
и представлява.
7682
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1129
от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 639/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Глобал експерт консулт“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Видин, ул. Екзарх Йосиф І № 67,
вх. Б, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски
услуги по европейски проекти и други дейности,
покупка на стоки за препродажба, всякакъв друг
вид търговска дейност, незабранена със закон
и осъществяваща се в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Живка Янчева Николова и Димитър Тонов
Димитров и се управлява и представлява от
управителя Живка Янчева Николова.
7517
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1122
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 634/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Албион“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Видин, ул. Бдин 24Б, с предмет
на дейност: търговия с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел внос, износ,
реекспорт на такива стоки, продажба на стоки,
собствено производство, разкриване на заведения
и тяхната експлоатация, транспортна дейност и
транспортни услуги, вкл. международен автомо-
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билен транспорт, комисионна и предприемаческа
дейност, представителство и посредничество,
всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена
със закон, в страната и чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., управлява се и се представлява
от едноличния собственик, който е и управител,
Карлтън Оустин Бейли.
7518
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1127
от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 633/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пи Ес хотели“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Видин, ул. Цар Александър
ІІ № 3, ет. 1, офис № 8, с предмет на дейност:
хотелиерска, ресторантьорска, транспортна, консултантска и посредническа дейност, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
и транспортна дейност, дистрибуция и търговия
на едро и дребно на разрешени от закона стоки,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон и осъществяваща се в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 1 500 000 лв.,
със съдружници ЕТ „Авия – Снежана Мичева“,
Ловеч, и ЕТ „Кристи – Христина Мичева“, Ловеч,
и се управлява и представлява от управителите
Снежана Стоянова Мичева и Христина Стоянова
Мичева заедно и поотделно.
7519
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1111 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 630/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Пластик системс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Видин, ул. Баба Вида 9Б, с предмет
на дейност: търговска дейност без ограничение
на вида и мястото на извършване, производство
и покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, международен транспорт, внос,
износ, реекспорт, строителство, услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон и осъществяваща
се в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Николов
Миков, Любомир Йорданов Андреев и Борислав
Викторов Китов и се управлява и представлява
от Мирослав Николов Миков.
7520
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1096
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 621/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Океан – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин,
ж. к. Крум Бъчваров, бл. 24, вх. Б, ет. 8, ап. 56,
с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за
промишлено и лично потребление, разрешени
от закона, разкриване на собствени търговски
обекти, производство на стоки с цел продажба, предприемаческа дейност, маркетингови
проучвания и специализиран анализ на пазари
и търговски предприятия, рекламна дейност,
консултантска дейност, изготвяне на инвестици-
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онни проекти, финансови и счетоводни услуги,
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
спедиторска и транспортна дейност, разработка
на информационни технологии и производствени иновации, покупко-продажба на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от Галантон Тодоров Николов.
7521
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1101
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 620/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Магра – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин, ул.
Янтра 20, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв
вид стоки за промишлено и лично потребление,
разрешени от закона, разкриване на собствени
търговски обекти, производство на стоки с цел
продажба, предприемаческа дейност, маркетингови проучвания и специализиран анализ на пазари
и търговски предприятия, рекламна дейност,
консултантска дейност, изоставяне на инвестиционни проекти, финансови и счетоводни услуги,
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
спедиторска и транспортна дейност, разработка
на информационни технологии и производствени иновации, покупко-продажба на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от Мария Георгиева Костова.
7522
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1103
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 626/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Наси“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ж. к. Гео Милев,
бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 25, с предмет на дейност:
посреднически и консултантски услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти, придобиване и управление
на недвижими имоти, застрахователно посредничество, строителство, строителни ремонти,
реконструкция и модернизация на сгради, услуги
със строителна механизация и автотранспорт,
транспортна и спедиционна дейност, търговия
със стоки, хранителни и нехранителни, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик Валентина Йорданова
Аристотелова.
7523
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1095 от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 609/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стеве.ЦО“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ж. к. Васил Левски 4, ет. 11, ап. 64, с предмет на дейност: транспортна дейност, търговия
на едро и дребно, покупко-продажба на моторни
превозни средства, транспортна дейност, участие
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в наши и чуждестранни търговски дружества,
хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство, посредничество и дистрибуция,
други дейности, незабранени със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик Дежан
Стеванович.
7524
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1078 от
17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 137/95 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „Сова – 7 – Елиза Емилова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Аулет“ – ЕООД.
7525
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1125 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 632/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Соф – инс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ж. к. Петко Каравелов, бл. 10, вх. А, ет. 4,
ап. 12, и предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел препродажба и отдаване под
наем; високо и ниско строителство и ремонтни
услуги; асфалтиране и производство на асфалтови
смеси; импресарска, рекламна и полиграфическа дейност; покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност; търговия на едро и дребно
с всички видове стоки и услуги в първоначален,
обработен и преработен вид; транспортна дейност,
вкл. ТИР превози – в страната и чужбина; охранителна дейност – разрешена по съответния ред;
външнотърговска дейност, търговия в безмитна
зона, внос, износ, експорт и реекспорт, разрешени по съответния ред; търговско и митническо
представителство и посредничество; хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа, информационна
и програмна дейност и предоставяне на други
услуги, разрешени по съответния ред; сделки с
интелектуална собственост, разрешени по съответния ред; издателска и печатарска дейност;
валутни сделки и сделки с благородни метали,
разрешени по съответния ред; счетоводна дейност;
проектантска дейност; всички други дейности,
разрешени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стефчо
Петков Петров, който управлява и представлява.
7526
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1107 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1549/92 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „Чарли – Пламенка Боева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Чарли“ – ООД.
7527
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1106
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1115/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма ЕТ „Еделвайс – Йовка Цветанова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Чарли“ – ООД.
7528
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Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1114 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 625/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„А и М“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Белоградчик, ул.
Божко Иванов 13, и 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 и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, лизинг, внос, износ и реекспорт, дейности,
финансирани от еврофондове, селски туризъм и
хотелиерство, изготвяне на бизнес планове, проекти и програми, свързани с еврофондове, както и
всякакъв вид друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Анелия Еленкова Лилова и Мария
Евгениева Петкова и се управлява и представлява
от управителя Анелия Еленкова Лилова.
7529
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1113
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 624/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „СЕЛ – тур“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Белоградчик, ул. Цар Асен І № 1, ет. 1, и 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 и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рек ламни, информационни, прог рамни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, лизинг, внос,
износ и реекспорт, дейности, финансирани от
еврофондове, селски туризъм и хотелиерство,
изготвяне на бизнес планове, проекти и програми, свързани с еврофондове, както и всякакъв
вид друга дейност, незабранена със закон, като
дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Илиян Минков Лилов и Сашо Стефанов Петков и се управлява и представлява от
управителя Илиян Минков Лилов.
7530
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1112
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 611/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стил дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин, ж. к.
Бонония, бл. 18, вх. А, ет. 2, ап. 6, и с предмет
на дейност: производство и продажба на стоки;
износ и реекспорт на стоки, представителство,
посредническа, комисионна и предприемаческа
дейност, консултантски, рекламни и PR услуги,
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маркетингови проучвания, разработване, внедряване и цялостно управление на проекти в
съответствие с изискванията на международните стандарти, евроинтеграция и всякаква друга
дейност, незабранена от закона, която ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Борислав Георгиев Живков,
който управлява и представлява.
7531
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1124
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 168/95 вписа в търговския регистър промени за „И.Б.Г.“ – ООД: вписва
освобождаване на съдружниците Вълчо Иванов
Вълчев, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов
Николов, Валери Петров Каменов и Станислав
Павлов Павлов; вписва заличаване на управителя
Валери Петров Каменов; вписва преобразуването на „И.Б.Г.“ – ООД, в еднолично дружество с
ограничена отговорност „И.Б.Г.“ – ЕООД; вписва
ново седалище – Видин, ул. Марица 6; вписва като
едноличен собственик Валентин Славчев Гинев,
който управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
7532
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 892/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Васил Велев 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Георги Илиев 38, и 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, складови и
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни (без книгопечат), информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг; други дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Васил Велев Велев.
7692
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 852/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Диан Димитров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Момина скала 36, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти; счетоводна дейност;
търговия с петролни продукти и газ; туристическа
дейност; организиране на търгове, базари, изложби; търговско-импресарска дейност с предмети
на изкуството и антиквариат; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
чужбина; производство на стоки с цел продажба;
търговско представителство и посредничество;
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност; сделки по предоставяне на услуги – превозни, хотелиерски, рекламни, информационни;
производство на разрешена селскостопанска продукция, вкл. животинска, и търговия с такава;
производство, изкупуване, продажба, доставка,
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внос и износ на хранителни и промишлени стоки
за народно потребление, цигари и алкохол (след
издаване на лиценз); битови услуги; транспорт в
страната и чужбина; охранителна дейност; поддържане на телевизионна, аудио- и видеотехника;
производство и изкупуване на охлюви и билки;
търговия с дървен материал и кожи; таксиметров
превоз на граждани и фирми; други дейности,
незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Диан Маринов Димитров.
7693
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 894/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мими – Миньо Гочев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово,
ул. Боровска 2А, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
вкл. бартер; продажба на стоки от собствено
производство, вкл. хранителни стоки; търговско представителство и посредничество, в т.ч. в
областта на ресторантьорството, общественото
хранене, хотелиерството, туризма и рекламата;
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, спедиторски, транспортни или други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; строителни услуги по вече съществуващ
строеж; други дейности или услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Миньо Гочев Гечев.
7694
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 870/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Харис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Васил Друмев
6, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с всякакви разрешени стоки;
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица; туристически услуги; вътрешен и
международен транспорт; всякакви други дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Еленка Райкова Иванова.
7695
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 884/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Балкан ауто рент“ – ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Св.
св. Кирил и Методий 15, ет. 5, ап. 10, и с предмет
на дейност: търговска дейност, свързана с придобиване, продажба, експлоатация, поддръжка
и отдаване под наем на моторни превозни средства; финансов и оперативен лизинг; търговско
представителство и посредничество; комисионна, спедиторска и транспортна дейност; други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
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капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Илчо Начев Дончев и Янита Милчева Митова
и се управлява и представлява от управителя
Янита Милчева Митова.
7697
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 860/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аристо“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Дряново, ул. Стефан Стамболов
19, и с предмет на дейност: външнотърговска
дейност на едро и дребно с разрешени от закона стоки; маркетинг, мениджмънт, трансфер на
технологии; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; хотелиерска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност;
търговско представителство, посредничество и
агентство между местни и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с недвижима
и интелектуална собственост; строителство и
ремонт; продажба на стоки от собствено производство; експортна, консултантска, комисионна,
спедиционна, превозна дейност, всички видове
транспорт в страната и чужбина; разкриване и
експлоатация на търговски обекти и заведения за
обществено хранене; други дейности, незабранени
от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Галин Митков Минчев и Мариян
Николов Марков и се управлява и представлява
от управителя Галин Митков Минчев.
7698
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 880/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „К веркос“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Чучулига 6, и с предмет на дейност:
дърводобив и дървопреработка; производство и
реализация на изделия от дърво; производство и
реализация на агропродукти; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
чужбина; производство на стоки с цел продажба;
търговия на едро и дребно с горива, смазочни
материали и други петролни продукти; търговско
представителство и посредничество; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, спедиторска
дейност в страната и в чужбина; осъществяване
на сделки по предоставяне на услуги – превозни,
хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни и импресарски; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти – промишлени
и жилищни сгради, комуникационни и енергийни
обекти и съоръжения с цел продажба; международен транспорт; производство, изкупуване, преработка и търговия с разрешена селскостопанска
продукция; консултантска дейност; други дейности,
незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Валентин Велемиров
Григоров, Любомир Димитров Димитров и Хасан
Бекиев и се управлява и представлява от управителя Валентин Велемиров Григоров.
7699
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 807/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „СК строй“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Севлиево, ул. Марагидик
58, и с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид (търговска дейност в страната
и чужбина); хотелиерство; ресторантьорство;
транспорт, комисионна, рекламна, преводаческа, издателска (без книгопечат), импресарска
и други дейности; търговско представителство и
посредничество; организиране и провеждане на
панаири, конгреси, симпозиуми; туроператорска
дейност (след лиценз); туристическа агентска
дейност (след лиценз); услуги в областта на
общественото хранене и туризма; строителство
и строително-ремонтна дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Стоян
Димитров Събев и Кязим Мюмюнов Кязимов
и се управлява и представлява от управителите
заедно и поотделно.
7700
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1993
от 12.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф. д.
№ 189/2004 за „Алма – прес“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Тодор Стефанов Маринов; вписа като
съдружник Недка Илчева Маринова.
7701
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1817
от 20.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф. д.
№ 193/2002 за „Севлиево бус“ – ООД: заличава
като съдружник Пламен Тотев Боевски; вписа
промяна във фирмата на дружеството от „Сев
лиево бус“ – ООД, на „Севлиево бус“ – ЕООД;
вписа като едноличен собственик на капитала
досегашния съдружник Кольо Митев Колев.
7702
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1962
от 10.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф. д.
№ 612/2006 за „Ескулап“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружници Моника Николова Симеонова, Павлинка Стефанова Симеонова и Никола Симеонов
Николов; вписа като едноличен собственик на
капитала досегашния съдружник Станислава
Николова Арабаджиева; вписа промяна във
фирмата на дружеството от „Ескулап“ – ООД,
на „Ескулап“ – ЕООД; вписа като предмет на
дейност: т ъргови я на дребно с лекарствени
продукти; заличава като управител Павлинка
Стефанова Симеонова; вписа като управител и
представляващ дружеството Станислава Николова
Арабаджиева.
7703
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2005
от 13.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф. д. № 346/95
за „Вегеа“ – ЕООД: вписа промяна на данните на
едноличния собственик на капитала: от едноличния търговец Георги Михайлов Михайлов с фирма
„Акустика – Георги Михайлов“ (ф. д. № 1444/92)
на едноличен търговец Нели Добрева Михайлова
с фирма „Акустика – Георги Михайлов – Нели
Михайлова“ (ф. д. № 1444/92); заличава като
управител и представляващ Георги Михайлов
Михайлов; вписа като управител и представляващ
Нели Добрева Михайлова.
7704
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2023 от 13.ХІІ.2007 г. регистрира промени
за „Аква пласт“ – ООД, по ф. д. № 178/2001: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник „Енерси“ – ООД (ф. д. № 361/2004),
представлявано от управителя Томислав Александров Цолов; вписа като съдружник Томислав
Александров Цолов; вписа промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от
Габрово, ул. Райчо Каролев 1, на София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Камчатка 5, бл. 2, ап. 5.
7705
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1959 от
10.ХІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 3037/91 прехвърляне предприятието на „Росица индъстриал
енд комършъл Активитис“ – АД, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Сиби“ – ООД (ф. д. № 1352/95).
7706
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2053 от 19.ХІІ.2007 г. допуска прилагането по
ф. д. № 604/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Петрургия“ – АД,
гр. Плачковци.
7707
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 824/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Диагностично-консултативен център – СИАС“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Чумерна 15А,
и с предмет на дейност: извънболнична медицинска дейност – медицински лабораторни изследвания, диагностика (вкл. образно-рентгенова) и
специализирана медицинска помощ, и с капитал
5000 лв. Едноличен собственик на капитала е
Стефанка Христова Стойнова. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Христо
Добрев Добрев.
7708
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, чл. 3 ТЗ с
решение № 1977 от 11.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 170/2007 за „С.И.ориент“ – ЕООД:
вписа промяна на адреса на управление на дружеството – ул. Напредък 5, ет. 5, ап. 13; заличава
като управител Валентин Иванов Вишков; вписа
като управител Димитър Илиев Ненков, който
ще управлява и представлява дружеството.
7709
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа по ф. д. № 492/97
прехвърляне на предприятие с фирма „Полимекс – 96 – Красимир Косев“ (ф. д. № 1134/96 по
описа на ВТОС (р. № 1755 от 18.VІІ.2005 г.) от
едноличния търговец Красимир Маринов Косев
на „Пост“ – ЕООД, представлявано от Пламен
Игнатов Ангелов.
7710
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа по ф. д.
№ 492/97 прехвърляне на предприятие с фирма
„Нона – М – Пенка Енева“ (ф. д. № 1803/95 по
описа на ВТОС – р. № 1972 от 11.VІІІ.2005 г.)
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от едноличния търговец Пенка Енева Илиева
на „Пост“ – ЕООД, представлявано от Пламен
Игнатов Ангелов.
7711
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 с решение № 1978 от
11.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф. д. № 1026/92
за „Севко“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Валентин Неделчев Върбанов
и Евгени Христов Михов; заличава като лице,
овластено да представлява дружеството, Валентин Неделчев Върбанов; вписа като членове на
съвета на директорите Милен Николов Бакалов
и Евгени Иванов Парашкевов; вписа като лице,
овластено да представлява дружеството, Милен
Николов Бакалов; дружеството ще се представ
лява от члена на съвета на директорите Милен
Николов Бакалов.
7712
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 с решение № 1961 от
10.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф. д. № 402/2006
за „Меркурий П и П“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите Калинка Йорданова
Пенева; заличава като лице, овластено да представлява дружеството, Калинка Йорданова Пенева;
вписа намаляване броя на членовете на съвета
на директорите от 7 на 6; вписа като лице, овластено да представлява дружеството, Светлозар
Пенев Пенев; дружеството ще се представлява
от членовете на съвета на директорите Продан
Борисов Проданов и Светлозар Пенев Пенев
заедно и поотделно.
7713
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2918
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1671/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Хелиолукс 22“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Добротица 32, и с предмет на дейност: изграждане
и експлоатация на съоръжения за производство
на електрическа енергия, търговия с електрическа
енергия, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Живко Вълев Тенев и Мартин
Живков Тенев и се управлява и представлява от
управителя Живко Вълев Тенев.
7805
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2916 от
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1669/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уинд Тера“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна,
ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, превозни
сделки в страната и чужбина, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз,
наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници след получаване на лиценз,
всякакви други сделки, за които няма законова
забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Кирил Борисов Анзов.
7806
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2913 от
13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1666/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Василев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Отец
Паисий 82, и с предмет на дейност: реклама и
маркетинг, компютърни консултации, хардуерни
и софтуерни услуги, транспортна дейност със
собствени или наети леки и товарни автомобили
в страната и чужбина, спедиторска дейност, внос,
износ, реекспорт и други специфични операции,
разкриване на търговски обекти, комисионни,
ск ладови, лицензионни и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, туроператорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква друга търговска дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Тихомир Атанасов Василев, който управлява и
представлява.
7807
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3017
от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1729/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Ленд
маркет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 18, ет. 3, ап. 9,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, търговска дейност в страната
и чужбина с хранителни и промишлени стоки,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност в съответствие със законодателството и
след получаване на необходимия лиценз, търговско
представителство и посредничество, производство,
преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска)
в страната и чужбина, консултантски, рекламни,
преводачески услуги, строителна и инженерингова
дейност и всяка друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Венцислав Симеонов
Монев, който управлява и представлява.
7808
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за
едноличните търговци по ф. д. № 335/2003 прехвърляне на предприятието на ЕТ „Атис – Рени
Смилянова“ – Добрич, от едноличния търговец
Татяна Костадинова Димитрова на „Преводи.
БГ“ – ООД, представлявано от Добрин Давидков
Давидков, който поема активите и пасивите на
прехвърленото предприятие.
7809
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър по ф. д. № 1184/92 поемане на ЕТ „Европа – Музафер Синан“ на едноличния търговец
Музафер Хюсеин Синан от наследницата Неджмие
Али Синан и я вписва като едноличен търговец
с фирма „Европа – Неджмие Синан“.
7810
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра
за едноличните търговци по ф. д. № 1734/2007
прехвърляне на предприятие с фирма „Елсат – Айсел Мюмюнова“ от едноличния търговец Айсел
Сабри Мюмюнова на трето лице Неджатин Алиев Мюмюнов, който поема активите и пасивите
на прехвърленото предприятие и го вписва като
едноличен търговец с фирма „Елсат – Неджатин
Мюмюнов“.
7811
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2957 от
17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1697/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Емо транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Баба Парашкева 26, и с предмет на дейност:
международен и вътрешен транспорт и спедиция,
транспорт на пътници и товари със собствени и
наети превозни средства в страната и чужбина,
транспортно представителство, посредничество
и агентство, обработка и складиране на товари,
складови сделки, консултантски услуги в сферата
на спедицията, вътрешна и външна търговия,
производство, изкупуване, преработка със селскостопански продукти и стоки от растителен и
животински произход, земеделие, строителство
и строително предприемачество, строително-ремонтни дейности и услуги, търговия със строителни материали и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Нерджан Юсеин
Мустафа, който управлява и представлява.
7812
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2999
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1725/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ники М
85“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Река Чая 33, и с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и чужбина,
покупка на стоки с цел продажба, хотелиерство и
ресторантьорство, покупко-продажба на валута,
проектантски услуги, комисионна, спедиционна
или складова дейност, производство на стоки с
цел препродажба, производство и реализация
на селскостопанска продукция от животински
и растителен произход, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижим имот с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари в страната и чужбина,
по море и суша, туристическа дейност, информационна и импресарска дейност, счетоводни
услуги и организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството
и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Николета Иванчева Русева, която
управлява и представлява.
7813
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2982
от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1719/2007 вписа в
регист ъра за т ърговск и дру жества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дизайн – лайт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Каварна, ул. Г. С. Раковски 32, и с
предмет на дейност: производство, преработка и
търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска в страната и чужбина, посреднически и комисионни услуги, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и чужбина, туристически, туроператорски, турагентски,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, продажба
на стоки от собствено производство, складови
сделки, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Димка Божидарова
Пападамова, която управлява и представлява.
7814
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1146 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 702/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Триа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Първи май 6А, 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 при сделки с недвижими имоти,
комисионни, спедиционни, превозни и валутни
сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, строително-ремонтни и
консултантски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Гюркан
Джемал Джелил и се представлява и управлява
от управителя Гюркан Джемал Джелил.
7542
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1070 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 643/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елада“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Георги Бенковски 50,
с предмет на дейност: търговия с недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия с автомобилни и
моторни масла и с други, позволени от закона
стоки, почистване на автомобили, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, търговия с течни горива, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала и управител Илиас Гиасарис, който ще
управлява и представлява дружеството.
7543
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1078 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 651/2007
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дружество с ограничена отговорност „Ел Ви
Ди – консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Преслав 16, с предмет
на дейност: счетоводни услуги, организиране на
счетоводно отчитане, съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, данъчни, счетоводни и бизнес консултации, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
(търговия с всякакви стоки в страната и в чужбина), продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
ресторантски, туристически, рекламни, импресарски, посреднически, транспортни услуги, отдаване на вещи под наем, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, всякакви други дейности
и услуги, незабранени с нормативни актове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Вера Иванова Добринска
и Боян Иванов Николов, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно.
7544
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1144 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 690/2007
дружество с ограничена отговорност „Арбен
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. Д, ет. 6,
ап. 110, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид (търговия със стоки
в страната и в чужбина), продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книги
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, валутни
сделки (след съответно разрешение), хотелиерски,
ресторантски, туристически, рекламни, импресарски, посреднически, транспортни услуги, отдаване на вещи под наем, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници и
управители Евгени Василев Бояджиев и Николай
Игоров Илиев, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.
7545
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1123 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 669/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Айлин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бенковски, област Кърджали, ул. Борис
Дрангов 15, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание (след съответно
разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Айлин Мухаммет Мемиш и се представлява и управлява
от управителя Айлин Мухаммет Мемиш.
7546
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1163 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
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№ 709/2007 дружество с ограничена отговорност
„Асуна“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Кърджали, кв. Веселчани, ул. Осми март
32, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, предприемаческа и
строителна дейност, търговско представителство
и посредничество, импорт, експорт, реекспорт, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни,
валутни сделки, превози на пътници и товари (в
страната и в чужбина), хотелиерски, ресторантьорски, туристически (в страната и в чужбина)
сделки, сделки с интелектуална собственост,
рекламни услуги, откриване и експлоатация на
бензиностанции, газостанции, сервизни, ремонтни и други авто- и мотоуслуги, предоставяне на
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Суна
Салибрахим Калайджъ, Абдуррахман Калайджъ
и Айхан Кара и ще се управлява и представлява
от управителя Суна Салибрахим Калайджъ.
7547
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1162 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 708/2007 дружество с ограничена отговорност
„Декс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, бул. България 47, комплекс „Орфей“,
офис 2, с предмет на дейност: внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки – собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни
услуги, транспортни, таксиметрови и туристически
услуги в страната и в чужбина, селскостопанска
дейност и производство, отдаване на вещи под
наем, инженерингова дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Радка Запрянова Дукова и
Даниел Атанасов Дуков и се управлява и представлява от управителя Димка Стаматова Дукова.
7548
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1171 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 350/2004 вписа промени за „Боряна“ – ЕООД: заличаване
досегашния предмет на дейност; вписване на
нов предмет на дейност „търговия на дребно с
лекарствени продукти“.
7549
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1154 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 694/2007
дружество с ограничена отговорност „Мастило дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 62, вх. Б, ап. 35,
с предмет на дейност: графичен дизайн, реклама,
предпечатна подготовка и печат, корпоративен
дизайн, външна и вътрешна реклама, надписи от
PVC фолио и широкоформатен печат, светеща и
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осветена реклама, реклама върху превозни средства, сувенирна реклама, собствена издателска
дейност, търговия с материали и консумативи за
рекламната индустрия, операции с недвижими
имоти, строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем и/или продажба,
посредничество и комисионни услуги, бизнес
услуги, производство, внос и износ и търговия с
промишлени и селскостопански стоки, транспортни, спедиционни и ремонтни дейности и услуги
и всички други дейности, незабранени изрично
от българското законодателство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Димитър Райчев Петков и Дарина
Димитрова Васева и се управлява и представлява
от управителя Димитър Райчев Петков.
7550
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1167 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 529/2006 вписа
промени за „Македоники“ – ООД: заличаване
на Мартин Георгиев Мочев като съдружник и
управител на дружеството; приемане на Мария
Стоянова Панчовска-Мочева и на Георги Мартинов Мочев за съдружници в дружеството.
7551
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1142 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 315/1996
промени в „Ре – услуги“ – ООД: вписва прекратяване и обявяване в ликвидация на дружеството;
вписва назначаване за ликвидатор на дружеството на Стефан Христов Михайлов; определя
2-месечен срок за извършване на ликвидацията;
дружеството ще се представлява от ликвидатора
Стефан Христов Михайлов.
7552
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1168 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 377/2002
промени за „Булгатекс“ – ООД: вписва назначаване за управител на Дурмуш Алтундаг, който ще
представлява, управлява и подписва дружеството
заедно с досегашния управител Хамди Йозкан.
7553
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1124 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 672/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТИТ консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, ул. Георги Кондолов
5, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги в областта на счетоводството, данъчното
законодателство, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сделки с предприятия,
ликвидация, социално и здравно осигуряване,
ТРЗ, пълно счетоводно обслужване на фирми,
данъчна защита, годишно счетоводно обслужване
и изготвяне на ГФО, внос и износ, транспортни
услуги, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, която не е забранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала и управител Тодор Андонов Тодоров,
който ще управлява и представлява дружеството.
7554
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1113 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 670/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бонев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Ана Маймункова 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, таксиметрова дейност, ресторантьорство, кафе-аперитиви, дърводобив и търговия с дървен материал, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Станимир Георгиев Бонев, който го
представлява и управлява.
7555
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1126 от 13.XII.2007 г. по ф.д.
№ 676/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Каприз – строителство и
ремонти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Маказа 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на ценни книги с цел продажба, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и
в чужбина, вкл. извършване на таксиметрови
услуги, лизинг, търговско представителство и
посредничество, пок у пка, ст роеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и с едноличен собственик на капитала Аян Айдън Аптула, който
ще го управлява и представлява.
7556
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1122 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 668/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, бул. Беломорски 8, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книги с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, вкл. и извършване на таксиметрови
услуги, лизинг, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, всякаква друга дейност, незабранена
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със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала Слави Стойчев Йосифов, който ще
управлява и представлява дружеството.
7557
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1132 от 10.XII.2007 г. по ф.д.
№ 681/2007 дружество с ограничена отговорност
„Фем“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Момчилград, ул. Сан Стефано 14, вх. Б,
ет. 4, ап. 26, с предмет на дейност: търговия с
бяла и черна техника, търговия с недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия с автомобилни и моторни масла
и с други позволени от закона стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, търговия с течни горива, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ангел Светлов
Тодоров, Мехмет Ханбарджъ и Юмер Фарук Джан
и ще се управлява и представлява от управителя
Ангел Светлов Тодоров.
7558
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1108 от 13.XII.2007 г. по ф.д.№ 664/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чинар 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Кирково, област Кърджали, ул.
Дружба 4, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки
в страната и в чужбина, обществено хранене с
пълна гама на сервирания, хотелиерство, бартерни сделки, комисионна търговия, оказион,
лизинг, транспортни услуги, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, организиране
на екскурзии, ремонт на битова техника, фризьорство, бръснарство, козметика, изкупуване и
търговия със селскостопански продукти, търговия
с дрехи, обувки и други вещи, строителство и
строителни услуги, вкл. и с материали на клиента,
шеф, кройки, обмяна на валута (след съответно
разрешение), дърводелски, тапицерски и мебелни
услуги, счетоводни услуги, машинописни услуги,
всички други дейности, разрешени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала Златка Асенова Узунова, която ще управлява и представлява дружеството.
7559
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1148 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 704/2007 дружество с ограничена отговорност
„Таунус“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Кърджали, ул. Ген. Делов 1, хотел „Устра“,
офис 101, с предмет на дейност: търговия, строителна и ремонтна дейност, услуги със строителна
механизация и транспорт, добив и преработка на
строителни материали. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Стоян Димов Стоянов
и Танер Нури Фейзула и се управлява и представлява от управителя Стоян Димов Стоянов.
7560
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1149 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 705/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емо Транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, кв. Веселчане, ул. Осми
март 48, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, валутни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, програмни или други услуги,
проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и ремонт на водно-отоплителни
и тръбопроводни инсталации, автосервизни и
автотенекеджийски услуги, транспортни услуги
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена със закон, в страната и в чужбина с
български и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Емил Симеонов Емилов, който представлява и управлява.
7561
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1185 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 714/2007
дружество с ограничена отговорност „Термал
Интернейшънъл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, бул. България 47, вх. Б,
офис 9, с предмет на дейност: производство на
електрически междинни продукти и медицинска
апаратура, търговия в страната и в чужбина, внос
и износ с всички видове промишлени, текстилни
и хранителни стоки, строителство, изграждане и
експлоатация на търговски обекти, дървообработка, производство на мебели, комисионна и оказионна търговия, бартерни сделки, посредническа
дейност, продажба на петрол и петролни продукти,
транспортна дейност – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, таксиметрови услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, тенекеджийски
услуги, туризъм, валутни сделки и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със
съдружници Мехмет Огузман и Сезаи Илхами
Алпан и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
7563
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1160 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 700/2007 вписа
акционерно дружество „Трейс Кърджали“ – АД,
със седалище и адрес на управление Кърджали,
бул. България 74, ет. 4, с предмет на дейност:
строителство, текущ ремонт и поддържане на
автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях,
поддържане на пътища, пътни принадлежности
и съоръжения, проектантско-инженерингова и
търговска дейност в страната и в чужбина, всички
видове услуги със строителна и друга техника,
товари и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойнот 1 лв., и се управлява от съвет на
директорите в състав: Николай Ганчев Михайлов,
Цветан Иванов Цонев и Мирослав Калчев Манолов, и се представлява от прокуриста Динка
Пеева Костова.
7564
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с
решение № 1166 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1436/92
прехвърляне чрез дарение на предприятие с фирма
„Липа – Христо Чаушев“ от едноличния търговец
Христо Замфиров Чаушев на Ружин Цветанов
Карамфилов и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Липа – Ружин Карамфилов“.
7565
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1190 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 719/2007 дружество с ограничена отговорност
„Тони“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Стефан Караджа 3, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина с всички видове
промишлени и хранителни стоки, кафе, цигари,
алкохол, безалкохолни напитки и петролни продукти, внос на суровини и материали, комисионна и оказионна търговия, бартерни и валутни
сделки, производство, изкупуване, преработка и
пласмент на селскостопанска продукция, производство и обработка на тютюн, производство
и търговия с кожи и кожени изделия, откриване и експлоатация на забавни, механични и
електронни игри (без хазарт), производство и
продажба на строителни материали, хотелиерски, ресторантьорски, шивашки, подземни и
надземни строително-монтажни, демонтажни,
ремонтни, телекомуникационни, хидроизолационни и ел. услуги, добив на дървен материал и
дървообработване, ремонт на моторни превозни
средства и техника, мениджмънт, маркетинг и
лизинг, оформяне на документи за вътрешен и
международен туризъм по предварително обявени
и договорени маршрути със собствен или нает
превоз, както набиране и подготовка на документи
за задгранични пътувания, частни и служебни, и
получаване на визи от чужди представителства,
смесена търговска дейност с чуждестранни фирми,
бартерни сделки и всякаква вътрешнотърговска
дейност, незабранена от законодателството на
Република България. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Геро
Огнянов Грозев и Антоанета Калинова Грозева и
се управлява и представлява от управителя Геро
Огнянов Грозев.
7566
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1115 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 396/2004 вписа
промени за „Румяна“ – ЕООД: заличаване на
вписания предмет на дейност; вписване на нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
7567
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1152 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 692/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ери – Строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Широко поле, област Кърджали,
ул. Здравец 58, 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,
производство, изкупуване, преработка и пласмент
на селскостопанска и животинска продукция,
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транспортни, таксиметрови, външнотърговски и
бартерни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви
други, незабранени с нормативен акт дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Гюнай Алиосман Камбер
и се представлява и управлява от собственика.
7568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10277/2007 вписва промени
за „Винком“ – АД: вписа прехвърляне на цялото
търговско предприятие на „Винком“ – АД, в капитала на „Черноморско злато“ – АД (рег. по ф.д.
№ 10276/2007 по описа на СГС), без прекратяване
дейността на дружеството.
6499
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 10276/2007 вписва промени за „Черноморско злато“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 4 762 442 лв.на 39 984 442 лв.
с непарична вноска, представляваща апорт на
цялото търговско предприятие на „Винком“ – АД
(рег. по ф.д. № 10277/2007), съгласно съдебнооценителна експертиза, приета с определение от
11.ХІІ.2007 г. на СГС по дело № 627/2007.
6500

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
12.01.2011 г. в 17 ч. в помещението на клуба при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС;
2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на
бюджета за 2011 г.; 4. разисквания. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и съгласно
устава заседанието на общото събрание ще се
проведе в 18 ч. независимо от броя на присъстващите членове.
10010
18. – Съветът на настоятелите на „Настоятелство за подпомагане на 106-та ЦДГ Княгиня Мария-Луиза“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
настоятелството на 20.01.2011 г. в 17,30 ч. в София,
ул. Родопи 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на настоятелството за 2009 г. и 2010 г.;
2. освобождаване на членовете на съвета на настоятелите и председателя на настоятелството,
както и освобождаването им от отговорност; 3.
избор на нови членове на съвета на настоятелите
и нов председател на настоятелството; 4. разни.
10002
25. – Управителният съвет на сдружение „Карате клуб Шисейкан“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 22.01.2011 г. в 14 ч. в София, ж. к.
Люлин, бл. 639, вх. А, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. избор на членове на УС;
4. утвърждаване на решения на УС; 5. разни. При
липса на необходимия кворум за провеждане
на законно общо събрание на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред независимо от регистрираните
за участие в събранието членове на сдружението.
9952
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Джу-Джицу Федерация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.01.2011 г. в
10 ч. в София, ул. Балша 18, стадион „Раковски“,
при следния дневен ред: 1. промени в устава
на сдружението; предложение за решение – ОС
приема решение за промени в устава на сдружението; 2. промени в управителния съвет на
сдружението; предложение за решение – ОС приема решение за промени в управителния съвет
на сдружението; 3. приемане на годишен отчет
и доклад за дейността на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Материалите за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението в София, ул. Балша 18, стадион
„Раковски“, всеки работен ден от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“. При
липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9951
68. – Управителният съвет на Сдружение
„Черно море – Странджа“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 31.01.2011 г. в 15 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Нешо Бончев 15,
при следния дневен ред: 1. вземане решение за
закриване клона на сдружението в Созопол с
наименование – сдружение за общественополезна
дейност „Черно море – Странджа – клон Созопол“; 2. вземане решение за промяна седалището
и адреса на управление на сдружението в Созопол,
ул. Аполония 66; 3. вземане решение за промяна
в устава на сдружението с оглед новото седалище
и адрес на управление; 4. други.
10001
30. – Управителният съвет на Организацията
на таласемиците в България (ОТБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 30.11.2010 г.
свиква общо изборно събрание на 05.02.2011 г.
в 12 ч. в София, бул. К лимент Охридски 8,
ТУ – Център за международни срещи, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението
за 2010 г.; 2. финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 3. обсъждане и приемане на промени в
устава на сдружението; 4. избор на управителен
съвет; 5. приемане на план за дейността за 2011 г.;
6. приемане на бюджет на сдружението за 2011 г.;
7. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на ОТБ при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред, ако присъстват не
по-малко от десет членове. Ако присъстващите
са по-малко от десет, управителният съвет ще
насрочи ново общо изборно събрание.
9970
10. – Управителят на Фондация „Приятели
на животните – Бургас“ на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от учредителния акт на
фондацията свиква заседание на членовете на
събранието на фондацията на 01.02.2011 г. в 10 ч.
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в офиса на фондацията на адрес: Бургас, кв.
Ветрен, ул. Рила 23, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на член от
състава на събранието; 2. вземане на решение за
попълване на състава на събранието с приемане
на нов член; 3. приемане на отчета за дейността
и ГФО за 2010 г.
9947
30. – Управителният съвет на Видинската
търговско-промишлена палата на основание
чл. 16, ал. 1 от устава на ВТПП и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на ВТПП на 28.01.2011 г. в 14 ч. в Конферентния център на Областна администрация
Видин, ул. Дунавска 6, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на ВТПП за периода
2006 – 2010 г.; 2. доклад на контролния съвет на
ВТПП за периода 2006 – 2010 г.; 3. обсъждане
на проектобюджета и доклада за насоките на
дейността на ВТПП за периода 2011 – 2015 г.; 4.
обсъждане на промени в устава на ВТПП; 5. избор
на нов управителен съвет и контролен съвет на
ВТПП за периода 2011 – 2015 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9954
40. – Управителният съвет на сдружение „Плувен клуб „Атомик“ – Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 21.03.2011 г. в 17 ч. в Козлодуй, СОК „Първа
атомна“, при следния дневен ред: 1. регистриране
на делегатите; 2. избор на протоколчик; 3. доклад
за дейността на УС на ПК „Атомик“ за 2010 г.
и одобряване на годишния финансов отчет на
СНЦ ПК „Атомик“ за 2010 г.; 4. освобождаване
от длъжност и отговорност като членове на УС
на постъпилите заявления от членове на УС; 5.
избор на нови членове на УС; 6. приемане на
календарен план и проект за бюджет за 2011 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10004
12. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 29 и 30.01.2011 г. в 11 ч. в ресторанта на
„Стримон Спа Клуб“ в Кюстендил при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2010 г. и вземане решение
по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2011 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе
от 12 ч. на същите дати и на същото място.
9948
28. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по Карате До“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.01.2011 г. в
14 ч. в Плевен, ул. Гренадирска, бл. Съдружие,
вх. В, ап. 13, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на нов
устав на сдружението; 3. избор на членове на
управителния съвет; 4. промяна на седалището
на сдружението; 5. утвърждаване на решения
на управителния съвет; 6. разни. При липса на
необходимия кворум за провеждане на законно
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общо събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
9953
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските парашутисти“ (СБП), Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.02.2011 г. в 18 ч. в зала 2 на Дома на
техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1. приемане годишните отчети
за дейността на сдружението и КС; 2. приемане:
основните насоки; програмата за действие и бюджета на сдружението за 2011 г.; 3. утвърждаване
приема на членове и графика за извършване на
цялостни проверки на УС от КС; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
10006
3. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Хадживасилев“, Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на фондацията свиква общо отчетно-изборно събрание на
10.02.2011 г. в 18 ч. в аулата на ДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС на Фондация „Димитър
Хадживасилев“ за периода 2007 – 2011 г.; 2. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
10011
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бойни изкуства – А кадемик“, Свищов, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 21.02.2011 г. в 18 ч. в Свищов,
ул. Еманоил Чакъров 2, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет
за периода от учредяването на сдружението до
момента; предложение за решение – ОС приема
отчета на управителния съвет за периода от учредяването на сдружението до момента; 2. приемане на решение за освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността
им за периода от учредяването на сдружението до
момента; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им за периода от учредяване на
сдружението до момента; 3. приемане на решение
за прекратяване на сдружението и обявяването
му в ликвидация, за промяна в наименованието,
за избор на ликвидатор; предложение за решение – ОС приема решение за прекратяване на
сдружението и обявяването му в ликвидация, за
промяна в наименованието му чрез добавяне към
наименованието на добавката „в ликвидация“,
приема решение за избор на ликвидатор; 4. разни.
Регистрацията на членовете на сдружението и
техните пълномощници започва в 17 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
10003
16. – Управителният съвет на сдружение
„Обединени за Шабла“, гр. Шабла, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на сдру-
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жението на 03.02.2011 г. в 18 ч. в пленарната зала
на общината при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружение „Обединени за Шабла“
за 2010 г. и за изпълнение на бюджета за 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на бюджета за 2011 г.; 4. приемане на годишна програма
на сдружението; 5. приемане на писмен отказ от
получаване на парично възнаграждение от изпълнителния секретар на сдружението; 6. приемане на
промяна в размера на членския внос за членовете
на сдружението; 7. приемане на нови членове.
10005
10. – Съветът на директорите на „Дебелтинженеринг“ – АД, с. Дебелт, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 18.01.2011 г. от 16,30 ч. в седалището на дружеството в с. Дебелт, област Бургас, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2009 г.; проект за решение – ОСА приема отчета
за 2009 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет, заверен от експерт-счетоводител за 2009 г.;
проект за решение – ОСА одобрява годишния
финансов отчет за 2009 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през
2009 г.; проект за решение – ОСА освобождава от
отговорност СД; 4. избор на дипломиран експертсчетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОСА
приема направеното предложение на СД; 5.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в с. Дебелт, област
Бургас. Регистрацията на акционерите започва в
16 ч. и завършва точно в 16,30 ч. в деня на събра-
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нието на мястото на провеждането му. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 03.02.2011 г. в 16,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9950
26. – Управителният съвет на Пещерен клуб
„Силивряк“ – с. Триград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на организацията на 31.01.2011 г. в
14 ч. в читалището на с. Триград при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на организацията през изминалия период; 2. обсъждане на
промени в устава на организацията; 3. избор на
членове на управителния и контролния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9971
Поправки: А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол прави следните
поправки:
1. В Решение № 3214 от 1 ноември 2010 г. (ДВ,
бр. 90 от 2010 г.): № 3214 да се чете „№ 3214-П“.
2. В обявление № 9686 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за начало
на двадесет и четвърти централизиран публичен
търг (ДВ, бр. 96 от 2010 г., стр. 110) думите „протоколно решение № 455 от 25.11.2010 г. на ИС на
АП“ да се четат: „протоколно решение № 455 от
25.11.2010 г. на ИС на АПСК“.
10146

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

