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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102
и 103 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „следствените
служби“ се заменят с „Националната следствена служба“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За членове на Висшия съдебен съвет
се избират юристи с високи професионални
и нравствени качества, които имат най-малко
15 години юридически стаж.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
след думата „избира“ се добавя „единадесет“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „състав“ се добавя „единадесет“.
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§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Предложенията за кандидати за
членове на Висшия съдебен съвет, които се
избират от Народното събрание, се правят от
народните представители до един месец преди
провеждането на избора. Предложенията се
публикуват на интернет страницата на Народното събрание заедно с кратка биография
на кандидатите.
(3) Предложенията за кандидати за изборни
членове на Висшия съдебен съвет от квотата
на съдебната власт се правят до един месец
преди провеждането на избора по чл. 24.
Предложенията се правят от събранията по
чл. 23, ал. 1 – 3 и се изпращат на Висшия
съдебен съвет, който ги оповестява публично
на страницата си в интернет заедно с кратка
биография на кандидатите.“
§ 4. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен
съвет предприемат необходимите действия
за получаване на достъп до класифицирана
информация.
(2) Член на Висшия съдебен съвет, който
не е получил разрешение за достъп, не може
да участва в заседанията, когато се обсъждат
материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознава с тях.“
§ 5. В чл. 28 думите „длъжността, която е
заемал преди избора“ се заменят с „длъжност
съдия, прокурор или следовател, не по-ниска
от заеманата преди избора“, а думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. определя броя, съдебните райони и
седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища
по предложение на или след съгласуване с
министъра на правосъдието, а на военните
съдилища – съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност
Висшият съдебен съвет съобразно степента на
натовареност може да създава и да закрива
съдилища, да променя съдебните райони и
седалищата на съдилищата;
3. определя броя на съдиите, прокурорите
и следователите по съдилища, прокуратури
и следствени органи, съобразно степента на
натовареност – по предложение на или след
съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за
прокурорите и следователите – и с главния
прокурор, като може да разкрива нови и да
съкращава незаети длъжности;“
б) създава се т. 3а:
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„3а. определя броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Република
България – и с главния прокурор, като може
да разкрива нови и да съкращава длъжности;“
в) в т. 4 накрая се добавя „в предвидените
от този закон случаи“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. ежегодно анализира и отчита степента на
натовареност на органите на съдебната власт;“
д) в т. 10 след думата „следователите“
се поставя запетая и се добавя „членовете
на Висшия съдебен съвет, инспекторите в
Инспектората към Висшия съдебен съвет“,
а накрая се добавя „и техните заместници
в предвидените от закона случаи съобразно
критерии, определени с наредбата по чл. 209а“;
е) в т. 12 думите „Етичен кодекс на съдиите,
прокурорите и следователите“ се заменят с
„Кодекс за етично поведение на българските
магистрати“;
ж) в т. 18 думата „предлага“ се заменя с
„възлага“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 7. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Висшият съдебен съвет съставя, води и съхранява кадрово дело за всеки
съдия, прокурор и следовател.
(2) Кадровото дело съдържа документите,
свързани с постъпването и освобождаването
от длъжност на съдия, прокурор и следовател,
с професионалното му развитие, резултати от
проверки във връзка с постъпили сигнали и
жалби, поощренията – отличия или награди,
които е получил, и наложените наказания. В
кадровото дело се прилагат и декларациите
за несъвместимост, копие от атестационните
формуляри и други документи за притежаваните професионални и нравствени качества.
(3) Копия от документите по ал. 2, съдържащи се в кадровото дело, се съхраняват в
органа на съдебната власт, в който съответният
съдия, прокурор или следовател е назначен
на длъжност.
(4) Всеки съдия, прокурор и следовател
има право да се запознае с кадровото си дело
при поискване, както и да получава заверени
копия от съхраняваните в него документи.“
§ 8. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на
решение, което се отнася лично до него или
до негов съпруг или роднина по права линия,
по съребрена линия до четвърта степен и по
сватовство до трета степен, или ако са налице
други обстоятелства, които пораждат съмнение
в неговата безпристрастност.
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(2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия
съдебен съвет се отстранява сам, не по-късно
от 24 часа преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата,
наложили отстраняването. Ако по уважителни
причини не се е запознал с дневния ред за
заседанието, членът на Висшия съдебен съвет
може да се отстрани и на самото заседание.
(3) Когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на Висшия
съдебен съвет не се отстрани сам, Комисията по
установяване и предотвратяване на конфликт
на интереси на Висшия съдебен съвет изготвя
доклад. Когато в доклада са установени обстоятелства по ал. 1, членът на Висшия съдебен
съвет се отстранява по решение на съвета,
като се обявяват обстоятелствата, наложили
отстраняването.
(4) Когато в дневния ред на заседанието
на Висшия съдебен съвет са включени извънредни точки, и ако са налице обстоятелствата
по ал. 1, извън случаите по ал. 2 и 3, съветът
отлага разглеждането на съответната точка.“
§ 9. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Висшият съдебен съвет избира
от своя състав постоянна Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи и постоянна Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“,
както и други постоянни комисии, които
подпомагат дейността му.
(2) Видът и числеността на постоянните
комисии, както и правомощията им, с изключение на Комисията по предложенията
и атестирането на съдии, прокурори и следователи и на Комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“, се определят с
правилника по чл. 30, ал. 4.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и
Комисия „Професионална етика и превенция
на корупцията“ се състоят от по 10 членове.
Всяка комисия избира председател измежду
членовете си.
(4) За осъществяване на правомощията си
Комисията по предложенията и атестирането
на съдии, прокурори и следователи формира
от своя състав две подкомисии – подкомисия
за съдии и подкомисия за прокурори и следователи. Всяка подкомисия внася проект на
решение пред Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да създава
временни комисии за изпълнение на конкретни
задачи във връзка с неговите правомощия.“
§ 10. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „прави предложения до Висшия съдебен съвет за“ се заменят с „предлага на Висшия съдебен съвет
проект на решение за“;
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б) в т. 4 думите „решения за“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или от не по-малко от
една пета от членовете на Висшия съдебен
съвет“ се заменят с „и от съответния административен ръководител“.
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Предложенията от административния ръководител
се правят, както следва:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. от председателя на Върховния касационен съд – за заместниците му и за съдиите
от този съд;“
в) в т. 2 думите „както и за председателите
на административните съдилища“ се заличават;
г) в т. 3 буква „в“ се отменя;
д) в т. 4 след думите „военно-апелативния
прокурор“ се добавя „и ръководителя на апелативната специализирана прокуратура“, а след
думите „военно-апелативната прокуратура“
се добавя „и апелативната специализирана
прокуратура“;
е) точка 5 се изменя така:
„5. от военно-окръжните прокурори и ръководителя на специализираната прокуратура
съответно – за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и от
специализираната прокуратура, за военните
следователи и за следователите от следствените отдели в специализираната прокуратура;“
ж) точка 8 се изменя така:
„8. от председателите на апелативните
съдилища, на военно-апелативния съд и
на апелативния специализиран наказателен
съд – за заместниците им и за съдиите от
тези съдилища;“
з) точка 9 се изменя така:
„9. от председателите на окръжните съдилища – за заместниците им и за съдиите от
тези съдилища;“
и) създава се нова т. 12:
„12. от председателя на специализирания
наказателен съд – за заместниците му и за
съдиите от този съд;“
к) досегашната точка 12 става т. 13.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Завеждащите окръжните следствени
отдели и следствените отдели към специализираната прокуратура могат да изготвят предложения до административните ръководители на
окръжните прокуратури и до административния
ръководител на специализираната прокуратура
за следователите от тези отдели.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
6. Досегашната ал. 7 се отменя.
§ 11. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Атестиране на съдии, прокурори
и следователи, на административни ръководители и на заместници на административни
ръководители се провежда от Комисията
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по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи на Висшия съдебен
съвет и от помощни атестационни комисии
в органите на съдебната власт.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
провежда:
1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и
на съдиите от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура
и Върховната административна прокуратура,
на директора и на следователите от Националната следствена служба;
3. периодично атестиране на административните ръководители на районните, окръжните,
административните и апелативните съдилища,
на военно-апелативния съд, на районните,
окръжните и апелативните прокуратури и на
военно-апелативната прокуратура, както и на
административните ръководители на Софийския градски съд, Софийската градска прокуратура, специализирания наказателен съд,
специализираната прокуратура, апелативния
специализиран наказателен съд и специализираната апелативна прокуратура.
(3) Помощните атестационни комисии
участват в провеждането на периодичното
атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместници на административни
ръководители извън случаите по ал. 2, т. 2.
(4) Помощните атестационни комисии
подпомагат Комисията по предложенията и
атестирането на съдии, прокурори и следователи и се избират в съответните органи на
съдебната власт на принципа на случайния
подбор за всяко конкретно атестиране. Те се
състоят от трима редовни и един резервен
член. Административният ръководител не
може да бъде избиран за член на атестационна
комисия. Помощната атестационна комисия
избира председател измежду своите членове.
(5) При невъзможност да се формира
атестационна комисия от съответния орган
на съдебната власт съставът є се допълва с
членове на комисията на горестоящия орган на
съдебната власт в съответния съдебен район.
(6) Помощни атестационни комисии не се
избират в районните съдилища, в административните съдилища, в районните прокуратури,
в окръжните следствени отдели в окръжните
прокуратури и в следствения отдел в специализираната прокуратура.“
§ 12. В глава втора, раздел ІІ се създават
чл. 39а и 39б:
„Чл. 39а. (1) Комисията „Професионална
етика и превенция на корупцията“:
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1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище
относно притежаваните нравствени качества
на кандидатите в конкурсите за заемане на
длъжност в органите на съдебната власт;
2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика, и предоставя резултатите
от проверката на Висшия съдебен съвет;
3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в органите на
съдебната власт и я предоставя на Висшия
съдебен съвет;
4. уведомява Висшия съдебен съвет при
сигнали на граждани и на държавни органи за
прояви на корупция, както и при публикации в
медиите, и извършва проверка или предоставя
информацията на комисиите за професионална
етика за извършване на проверка;
5. организира изпълнението на дейностите
по приетите стратегии за борба с корупцията
и плана за действие към тях;
6. подготвя участието на Висшия съдебен
съвет в съвместни прояви с други държавни
органи и юридически лица с нестопанска цел
във връзка с проблемите на противодействието
на корупцията;
7. подготвя проекти на споразумения за
съвместна дейност и обменя информация с
държавни и обществени структури, създадени
за противодействие на корупцията;
8. подготвя участието в съвместни прояви
на Висшия съдебен съвет и други държавни
органи и юридически лица с нестопанска цел
във връзка с проблемите на противодействие
на корупцията;
9. изготвя ежегодно доклад за дейността си,
който се публикува на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
(2) За изпълнение на правомощието си по
ал. 1, т. 1 Комисията „Професионална етика
и превенция на корупцията“ осъществява взаимодействие с комисиите за професионална
етика в органите на съдебната власт, както и с
компетентните държавни органи и институции.
Чл. 39б. (1) В органите на съдебната власт
се избират комисии по професионална етика.
(2) Комисиите по професионална етика
осъществяват дейността си по прилагането
на Кодекса за етично поведение на българските магистрати в съответствие с правилата
за организацията и дейността им, приети от
Висшия съдебен съвет.“
§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За главен инспектор се избира съдия,
прокурор или следовател, който има и наймалко 15 години юридически стаж, от които
най-малко 10 години като съдия в окръжен
или апелативен съд, във Върховния касационен
съд или Върховния административен съд, про-
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курор в окръжна или апелативна прокуратура,
във Върховната касационна прокуратура или
Върховната административна прокуратура или
следовател в Националната следствена служба
или в окръжен следствен отдел.
(3) За инспектори се избират лица, които
имат и най-малко 12 години юридически стаж,
като за петима от инспекторите в рамките на
този стаж се изискват и най-малко 8 години,
а за останалите петима – най-малко 5 години
като съдия в окръжен или апелативен съд,
във Върховния касационен съд или Върховния
административен съд, прокурор в окръжна
или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната
административна прокуратура или следовател
в Националната следствена служба или в
окръжен следствен отдел.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 50 накрая думите „длъжностите,
които са заемали преди избора“ се заменят с
„длъжност съдия, прокурор или следовател,
не по-ниска от заеманата преди избора“.
§ 15. В чл. 52 думите „или инспектор“ се
заменят с „инспектор или експерт“, а думите „чл. 164, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164,
ал. 1 – 7“.
§ 16. В чл. 61 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдилищата в Република България са
районни, окръжни, административни, военни,
апелативни, специализиран наказателен съд,
апелативен специализиран наказателен съд,
Върховен касационен съд и Върховен административен съд.“
§ 17. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Районните, окръжните, административните, специализираният наказателен съд и
военните съдилища разглеждат определените
със закон дела като първа инстанция.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Апелативният специализиран наказателен съд разглежда като втора инстанция
обжалваните актове по дела на специализирания наказателен съд.“
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 18. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „70 години“ се заменят
с „65 години“.
2. В ал. 2 думата „кадрова“ се заличава.
§ 19. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Столичният общински съвет прави
предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
се създава т. 3:

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

„3. специализирания наказателен съд – от
общото събрание на съдиите от апелативния
специализиран наказателен съд.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 20. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „който започва да тече от
датата на полагане на клетвата по чл. 70“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ако разглеждането на делото, в което
участват съдебни заседатели, продължи след
срока по ал. 1, мандатът им продължава до
приключването на делото в съответната съдебна инстанция.“
§ 21. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
текстът преди т. 1 се изменя така: „Висшият
съдебен съвет приема наредба, с която определя:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в
„Държавен вестник“.“
§ 22. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общото събрание може да се свика
и по искане на не по-малко от една трета от
всички съдии.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 23. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Общото събрание се свиква и по искане
на не по-малко от една трета от всички съдии.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 24. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общото събрание се свиква и по искане
на не по-малко от една трета от всички съдии.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 25. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общото събрание се свиква и по искане
на не по-малко от една трета от всички съдии.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 26. В глава четвърта се създава раздел VIа „Специализиран наказателен съд“ с
чл. 100а – 100е:
„Раздел VIa
Специализиран наказателен съд
Чл. 100а. (1) Компетентността на специализирания наказателен съд се определя със
закон.
(2) Специализираният наказателен съд е
приравнен на окръжен съд и седалището му
е в София.
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Чл. 100б. Специализираният наказателен
съд се състои от съдии и се ръководи от
председател.
Чл. 100в. (1) Специализираният наказателен
съд разглежда делата в състав от един съдия и
двама съдебни заседатели, освен ако в закон
е предвидено друго.
(2) Съставът на съда се председателства
от най-старшия по длъжност или ранг съдия.
Чл. 100г. Специализираният наказателен
съд има общо събрание, което се състои от
всички съдии. За общото събрание се прилагат
разпоредбите на чл. 98, ал. 2 – 5.
Чл. 100д. Председателят на специализирания
наказателен съд има съответно правомощията
на председател на окръжен съд.
Чл. 100е. (1) Когато длъжността на съдия
от специализирания наказателен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява
длъжността си и не може да бъде заменен с
друг съдия от същия съд, председателят на
апелативния специализиран наказателен съд
може да командирова на негово място съдия
от апелативния специализиран наказателен
съд при спазване на условията на чл. 227.
(2) Когато командироването по ал. 1 не е
възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от
окръжен или апелативен съд със съответен
ранг при спазване на условията на чл. 227.
(3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител, като
заповедта за командироване се мотивира.“
§ 27. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общото събрание се свиква и по искане
на не по-малко от една трета от всички съдии.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 28. В глава четвърта се създава раздел
VIIа „Апелативен специализиран наказателен
съд“ с чл. 107а – 107в:
„Раздел VIIа
Апелативен специализиран наказателен съд
Чл. 107а. (1) Апелативният специализиран
наказателен съд разглежда делата, образувани
по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд. Седалището му
е в София.
(2) Апелативният специализиран наказателен съд се състои от съдии и се ръководи
от председател.
Чл. 107б. (1) Когато длъжността на съдия
от апелативния специализиран наказателен
съд не е заета или съдия е възпрепятстван
да изпълнява длъжността си и не може да
бъде заместен от друг съдия от същия съд,
председателят на апелативния специализиран
наказателен съд може да командирова на
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негово място съдия от специализирания наказателен съд със съответен ранг при спазване
условията на чл. 227.
(2) Когато командироването по ал. 1 не е
възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от
окръжен или апелативен съд със съответен
ранг при спазване на условията на чл. 227.
(3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител,
като заповедта за командироване се мотивира.
Чл. 107в. Разпоредбите на чл. 104 – 106
се прилагат и за апелативния специализиран
наказателен съд.“
§ 29. В чл. 114, ал. 1 се създава т. 14:
„14. определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.“
§ 30. В чл. 122, ал. 1 се създава т. 14:
„14. определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.“
§ 31. В чл. 123, ал. 1, изречение първо след
думите „от административен съд“ се добавя
„или от друг съд със съответен ранг“.
§ 32. В чл. 136 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прокуратурата в Република България се
състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна
прокуратура, Национална следствена служба,
апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана
прокуратура, военно-окръжни прокуратури и
районни прокуратури. В състава на окръжните
прокуратури има окръжни следствени отдели,
а в състава на специализираната прокуратура – следствен отдел.“
§ 33. Член 140 се изменя така:
„Чл. 140. Административните ръководители
на районните, окръжните, специализираната,
военно-окръжните, апелативните, военноапелативната и апелативната специализирана прокуратура организират и ръководят
дейността им, назначават и освобождават
служителите в тях.“
§ 34. В чл. 141, ал. 2 след думите „Апелативните прокурори“ се добавя „и ръководителят
на апелативната специализирана прокуратура“,
а след думите „военноокръжни прокуратури“
се поставя запетая и се добавя „както и на
специализираната апелативна прокуратура“.
§ 35. В чл. 143 се създава ал. 4:
„(4) Административните ръководители на
районните, окръжните, военно-окръжните
прокуратури и на специализираната прокуратура или оправомощени от тях заместници
на административните ръководители осъществяват контрол за спазване на сроковете за
извършване на разследването и на сроковете
за мерките за процесуална принуда по Наказателно-процесуалния кодекс.“
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§ 36. В чл. 144, ал. 2 думите „по-горестоящият прокурор“ се заменят със „съответният
административен ръководител“.
§ 37. В чл. 148 ал. 1 се изменя така:
„(1) Следствени органи са Националната
следствена служба, окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел в специализираната прокуратура.“
§ 38. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Окръжните следствени отдели
в окръжните прокуратури и следственият отдел
в специализираната прокуратура се състоят
от следователи.
(2) Местоработата на всеки следовател и
служител в окръжните следствени отдели и
в следствения отдел към специализираната
прокуратура се определя от административните
ръководители на съответните прокуратури.“
§ 39. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. Следователите в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и в
следствения отдел в специализираната прокуратура осъществяват разследване по дела,
възложени им от административния ръководител на съответната прокуратура.“
§ 40. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Следственият отдел в специализираната
прокуратура се ръководи от завеждащ отдел,
който се назначава от административния ръководител на специализираната прокуратура,
има ранг на прокурор, завеждащ отдел в
апелативна прокуратура, и получава възнаграждение, равно на възнаграждението на
заместник на административния ръководител
в специализираната прокуратура.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Завеждащите специализирани отдели
в Националната следствена служба, завеждащите окръжни следствени отдели в окръжните
прокуратури и завеждащият следствен отдел
в специализираната прокуратура:
1. осъществяват административно и организационно ръководство на следователите в
отдела;
2. в края на всеки месец подготвят и
предоставят на съответния административен
ръководител на прокуратурата информация за
образуването, движението и приключването
на делата;
3. изготвят 6-месечен и годишен доклад
за дейността на отдела, които предоставят на
съответния административен ръководител на
прокуратурата.“
§ 41. Член 161 се изменя така:
„Чл. 161. (1) След влизането в сила на
решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и
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следовател Висшият съдебен съвет уведомява
лицето, което в едномесечен срок встъпва в
длъжност.
(2) Встъпването в длъжност се удостоверява
писмено пред административния ръководител
на съответния орган на съдебната власт.
(3) Въз основа на решението на Висшия
съдебен съвет за назначаване, повишаване,
понижаване и преместване на съдия, прокурор
и следовател административният ръководител
издава акт за заемане на длъжността, който
съдържа:
1. наименованието на органа на съдебната
власт, в който се заема длъжността;
2. правното основание за заемането на
длъжността;
3. наименованието на длъжността и ранга;
4. размера на основното и допълнителните
възнаграждения;
5. датата на встъпване в длъжност.
(4) Съдията, прокурорът и следователят
започват изпълнението на служебните си задължения от датата на встъпване в длъжност.
(5) Назначеният като военен съдия, военен
прокурор или военен следовател се приема на
военна служба и му се присвоява офицерско
звание.“
§ 42. В чл. 162, т. 3 думите „Етичния кодекс
на съдиите, прокурорите и следователите“ се
заменят с „Кодекса за етично поведение на
българските магистрати“.
§ 43. В чл. 163 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. съдия в апелативен съд, съдия във военно-апелативния съд, съдия в апелативния
специализиран наказателен съд, прокурор в
апелативна прокуратура, прокурор във военно-апелативната прокуратура и прокурор в
апелативната специализирана прокуратура;
3. съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, съдия във военен съд, съдия в
специализирания наказателен съд, прокурор в
окръжна прокуратура, прокурор във военноокръжна прокуратура, прокурор в специализираната прокуратура, следовател в окръжен
следствен отдел и следовател в следствения
отдел към специализираната прокуратура;“.
§ 44. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За съдия в специализирания наказателен съд и прокурор в специализираната
прокуратура се назначава съдия или прокурор,
който има най-малко 10 години стаж, от които поне 5 като съдия по наказателни дела,
прокурор или следовател.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) За съдия в апелативния специализиран
наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава
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съдия или прокурор, който има най-малко 12
години стаж, от които поне 8 като съдия по
наказателни дела, прокурор или следовател.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 1 – 5“ се заменят
с „ал. 1 – 7“.
6. Създава се ал. 10:
„(10) За стаж по ал. 1 – 7 се зачита стажът, придобит на длъжност стажант-юрист по
смисъла на чл. 297, ако лицето е работило по
трудово правоотношение с Министерството
на правосъдието.“
§ 45. В чл. 166, ал. 3 думите „за налагане
на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1,
т. 6“ се заличават.
§ 46. В чл. 167, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят
така:
„2. председател на апелативен съд, на
апелативния специализиран наказателен съд
и на военно-апелативния съд, апелативен,
военно-апелативен прокурор и ръководител
на апелативната специализирана прокуратура;
3. председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен
съд, окръжен, военно-окръжен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура;“.
§ 47. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заместникът на административния
ръководител се назначава от Висшия съдебен
съвет по предложение на административния
ръководител.“
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
„(3) При приемане на решението за назначаване Висшият съдебен съвет проверява
дали предложеният кандидат отговаря на
изискванията по чл. 169, ал. 2. Проверката
се извършва въз основа на документите,
представени от кандидата, и на документите,
съдържащи се в кадровото дело.
(4) Висшият съдебен съвет с решение
може да откаже назначаване на предложения
кандидат за заместник на административен
ръководител, ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2.
(5) Заместникът на административния
ръководител встъпва в длъжност в 14-дневен
срок от влизането в сила на решението на
Висшия съдебен съвет.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея в
изречение второ думите „свой заместник“ се
заменят с „кой да го замества“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато административният ръководител
няма заместник, във всички случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия,
прокурор или следовател от съответния орган
да изпълнява функциите му или част от тях.
Когато административният ръководител не е
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определил кой да го замества, функциите му
се изпълняват от един от съдиите, прокурорите или следователите от съответния орган,
по старшинство.“
§ 48. Член 169 се изменя така:
„Чл. 169. (1) За административен ръководител, с изключение на председателя на
Върховния касационен съд, председателя на
Върховния административен съд и главния
прокурор, се назначава съдия, прокурор или
следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна
оценка „много добра“ или „добра“ от последното периодично атестиране.
(2) За заместник на административен
ръководител се назначава съдия, прокурор
или следовател с високи професионални и
нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра“ или „добра“ от
последното периодично атестиране.“
§ 49. Член 170 се изменя така:
„Чл. 170. (1) За административен ръководител на районен съд и на районна прокуратура
се назначава лице, което има най-малко 5
години юридически стаж и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
(2) За административен ръководител на
окръжен съд и на окръжна прокуратура и
за административен ръководител на административен съд се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж съответно по
чл. 164, ал. 2 и 4, както и на изискванията по
чл. 169, ал. 1. За административен ръководител на специализирания наказателен съд и на
специализираната прокуратура се назначава
лице, който има най-малко 12 години стаж
по чл. 164, ал. 2 – 4, от които поне 8 години
като съдия по наказателни дела или прокурор,
и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
(3) За административен ръководител на
Националната следствена служба, на апелативен съд и на апелативна прокуратура се
назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5 и на изискванията по чл. 169, ал. 1. За административен
ръководител на апелативния специализиран
наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или
прокурор, който има най-малко 12 години
стаж по чл. 164, ал. 2 – 6, от които поне 8
години като съдия по наказателни дела или
прокурор, и отговаря на изискванията по
чл. 169, ал. 1.
(4) За административен ръководител на
Върховния касационен съд, на Върховния
административен съд и за главен прокурор
се назначава лице, което има високи професионални и нравствени качества и отговаря
на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 7.“
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§ 50. В чл. 171, ал. 1 след думите „негов
заместник с“ се добавя „явно гласуване и“.
§ 51. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ след думите „Националната следствена служба“ се заменя със запетая
и накрая се добавя „и завеждащ следствения
отдел в специализираната прокуратура“.
2. В ал. 3 съюзът „и“ след думите „Националната следствена служба“ се заменя
със запетая и след думата „прокуратури“ се
добавя „и завеждащия следствения отдел в
специализираната прокуратура“.
§ 52. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „или заместник на
административен ръководител“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „както и на негов заместник“ се заличават.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Президентът не може да откаже освобождаването
при повторно направено предложение.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Заместник на административен ръководител може да бъде освободен от длъжност
с решение на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител.
Заместник на административен ръководител се
освобождава от длъжност и в случаите, когато
е освободен от длъжност като съдия, прокурор
или следовател на основание чл. 129, ал. 3 от
Конституцията на Република България.“
§ 53. В глава девета наименованието на
раздел ІІ се изменя така: „Конкурс за младши съдии и младши прокурори. Конкурс за
първоначално назначаване в органите на
съдебната власт“.
§ 54. В чл. 178 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Свободните длъжности по ал. 1 се
обявяват едновременно с обявяването на свободните длъжности в органите на съдебната
власт по чл. 188.
(4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
свободните длъжности в специализираните
съдилища и прокуратури.“
§ 55. В чл. 181 ал. 3 се изменя така:
„(3) За участие в конкурса в администрацията на Висшия съдебен съвет се подава
заявление, към което се прилагат следните
документи:
1. подробна автобиография, подписана от
кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право”;
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по този закон;
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5. медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.“
§ 56. В чл. 182, ал. 1 накрая думите „ал. 1
или 2“ се заличават.
§ 57. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) Класирането на кандидатите в
конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва
от конкурсната комисия чрез подреждането
им според резултата от конкурса, който се
образува като сбор от оценките на писмения
и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок
общ успех от държавните изпити.
(2) Комисията „Професионална етика и
превенция на корупцията“ предоставя на
Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите
трима класирани за съответната свободна
длъжност кандидати и изготвя становище за
всеки кандидат.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз
основа на резултатите от класирането по ал. 1
и на становището по ал. 2 внася във Висшия
съдебен съвет предложение за назначаване
на кандидатите по ал. 1.
(4) Висшият съдебен съвет приема решение
за назначаване на кандидатите по поредността
на класирането до попълване на местата, за
които е обявен конкурсът, след три поредни
класирания.
(5) При приемането на решението по ал. 4
Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на
изискванията на чл. 162 и 164. Проверката се
извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият
съдебен съвет взема предвид и становището
на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“.
(6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото
е установил, че не отговаря на изискванията
на чл. 162 и 164.“
§ 58. В чл. 187, ал. 1 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 6“ и думата „постановяването“
се заменя с „обявяването“.
§ 59. След чл. 187 се създава наименование раздел ІІа: „Раздел ІІа „Конкурс за
повишаване в длъжност и за преместване на
съдия, прокурор и следовател в органите на
съдебната власт. Избор на административни
ръководители на органите на съдебната власт“.
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§ 60. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Административните ръководители уведомяват Висшия съдебен съвет за свободните
длъжности в съответните органи на съдебната
власт извън тези по чл. 178, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
§ 61. Член 189 се изменя така:
„Чл. 189. (1) Свободните длъжности в
съдилищата, прокуратурите и следствените
органи, извън тези по чл. 178, се обявяват
от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179
поотделно за всеки орган на съдебната власт,
и се заемат след конкурс, който се провежда
чрез събеседване.
(2) Повишаване в длъжност е преминаване
на по-висока по степен длъжност в орган на
съдебната власт.
(3) Преместване е преминаване на равна по
степен длъжност в орган на съдебната власт.
(4) Конкурсът се провежда от определени
от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии
поотделно за съдии, прокурори и следователи.
Комисиите се състоят от председател, четирима
редовни и двама резервни членове.
(5) В конкурсните комисии не могат да
участват членове на Висшия съдебен съвет и
административни ръководители.
(6) В конкурсните комисии за съдии не
могат да участват действащи прокурори и
следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват
действащи съдии.
(7) В зависимост от броя на кандидатите
Висшият съдебен съвет може да определи и
повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(8) Поименният състав на всяка комисия
се определя от Висшия съдебен съвет на
основата на изтеглен на публично заседание
жребий, съответно измежду съдиите в апелативните съдилища, Върховния касационен съд
и Върховния административен съд и измежду
прокурорите в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната
административна прокуратура и следователите
в Националната следствена служба.“
§ 62. В чл. 191 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Ако няма кандидат за съответната длъжност,
предложение може да направи административният ръководител на съответния орган на
съдебната власт.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват
по реда на ал. 4 не по-малко от 14 дни преди
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датата на провеждане на конкурса. В списъка
на лицата, които не са допуснати за участие
в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на
списъците кандидатите, които не са допуснати,
могат да направят писмено възражение пред
Висшия съдебен съвет.“
§ 63. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. (1) Конкурсната комисия провежда
конкурса чрез събеседване с кандидатите по
практически въпроси, свързани с прилагането
на законите. При определяне на резултата на
всеки кандидат се вземат предвид оценката от
събеседването и резултатите от проведените до
момента периодични атестирания, въз основа
на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.
(2) Конкурсната комисия изготвя протокол
за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.
(3) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация и протокол (стенограма) от проведеното събеседване на Висшия
съдебен съвет.
(4) Комисията „Професионална етика и
превенция на корупцията“ на Висшия съдебен
съвет извършва преценка за притежаваните
нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище
за всеки кандидат въз основа на документите,
представени от кандидата, и документите,
съдържащи се в кадровото дело, относно
резултатите от проверките на Инспектората
към Висшия съдебен съвет, поощренията и
наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите,
прокурорите и следователите.
(5) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.“
§ 64. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. (1) Резултатите от класирането
на кандидатите заедно с цялата конкурсна
документация и със становището на Комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията“ се предоставят на Комисията
по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
внася във Висшия съдебен съвет мотивирано
предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо
място за длъжностите в съответните органи
на съдебната власт.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение
за повишаване или за преместване на съдия,
прокурор или следовател по поредността на
класирането до попълване на местата.
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(4) При приемането на решението по ал. 3
Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря
на изискванията за стаж по чл. 164, както и
дали притежава необходимите професионални
и нравствени качества.
(5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото
е установил, че не отговаря на изискванията
по чл. 162 и 164. В този случай се назначава
следващият класиран кандидат, който отговаря
на изискванията.
(6) Решението на Висшия съдебен съвет
по ал. 5 може да се обжалва при условията
и по реда на чл. 187.“
§ 65. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или
при намаляване числеността на длъжностите в
тях Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган
на съдебната власт по възможност в същия
апелативен район и преназначава на тях без
конкурс съдиите, прокурорите и следователите.“
§ 66. Член 194а се изменя така:
„Чл. 194а. (1) Свободните длъжности за
административни ръководители в органите
на съдебната власт се обявяват от Висшия
съдебен съвет с решение, което се обнародва
в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат
след избор.
(2) Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет
заедно с кратка биография на кандидата.
(3) За участие в избора кандидатите за административни ръководители подават документите по чл. 181, ал. 3 във Висшия съдебен съвет.
Комисията по предложенията и атестирането
на съдии, прокурори и следователи извършва
проверка на документите и допуска до участие
в избора всички кандидати, които отговарят
на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1.
(4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в избора кандидати се обявяват
на страницата на Висшия съдебен съвет в
интернет най-малко 14 дни преди датата на
провеждане на избора.
(5) В списъка на кандидатите, които не са
допуснати за участие в избора, се посочва и
основанието за недопускане. В тридневен срок
от обявяване на списъците кандидатите, които
не са допуснати, могат да направят писмено
възражение пред Висшия съдебен съвет.“
§ 67. В глава девета, раздел ІІа се създават
чл. 194б и 194в:
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„Чл. 194б. (1) Процедурата по избор на
административни ръководители се провежда
от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В
рамките на събеседването се прави преценка
на кандидата за:
1. професионалната му подготовка като
съдия, прокурор или следовател въз основа
на резултатите от извършените до момента
периодични атестирания;
2. управленската му компетентност като
административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо
управление на съответния орган на съдебната
власт;
3. нравствените качества на кандидатите
въз основа на мотивирано становище на Комисията „Професионална етика и превенция
на корупцията“.
(2) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя
на кандидатите не по-късно от три дни преди
датата на събеседването.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение
за назначаване на кандидата, който отговаря
на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1.
(4) Решението на Висшия съдебен съвет
по ал. 3 може да се обжалва при условията
и по реда на чл. 187.
Чл. 194в. Редът за провеждане на конкурси
и избор по раздели ІІ и ІІа и за съставянето
на конкурсните комисии се определя с наредба
на Висшия съдебен съвет, която се обнародва
в „Държавен вестник“.“
§ 68. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „или на други
юристи“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго
правоотношение с държавна, общинска или
обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен
търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни
комисии при произвеждане на избори за
народни представители, членове на Европейския парламент от Република България,
президент и вицепрезидент на републиката
и местни избори, за участие в изработването
на проекти на нормативни актове, които са
възложени от Народното събрание или от
органите на изпълнителната власт, както и
за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително
финансирани от Европейския съюз;“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен
съд, прокурорите от административните отдели
на окръжните прокуратури, прокурорите от
Върховната административна прокуратура и
следователите не могат да бъдат членове на
Централната избирателна комисия и на избирателни комисии за произвеждане на избори
за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България,
президент и вицепрезидент на републиката и
на местни избори.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „лицата по aл. 1 т. 1“ се добавя
„съдиите от Конституционния съд“, а думите
„чл. 164, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164,
ал. 1 – 7“.
§ 69. Член 196 се изменя така:
„Чл. 196. Атестиране се провежда:
1. за придобиване на несменяемост – с
навършване на петгодишен стаж като съдия,
прокурор или следовател;
2. периодично – на всеки четири години
от последното атестиране до навършване на
61-годишна възраст – на съдия, прокурор и
следовател, на административен ръководител
и на заместник на административен ръководител.“
§ 70. Член 197 се изменя така:
„Чл. 197. (1) Атестирането за придобиване
статут на несменяемост има за цел извършване на обективна оценка на професионалната
квалификация и деловите качества, проявени след навършване на петгодишен стаж на
длъжност съдия, прокурор или следовател. При
атестиране за несменяемост се вземат предвид
и резултатите от периодичното атестиране на
съдия, прокурор и следовател.
(2) Периодичното атестиране представлява
оценка на професионалната квалификация и
деловите качества на съдия, прокурор или
следовател, на административен ръководител
и заместник на административен ръководител за период четири години. Атестирането
се провежда въз основа на критериите и
показателите, определени в този закон и в
наредбата по чл. 209а.
(3) Въз основа на атестирането се изготвя
комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет.“
§ 71. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) Критериите за атестиране на
съдия, прокурор и следовател са:
1. правни познания и умения за прилагането им;
2. умение за анализ на правнорелевантните
факти;
3. умение за оптимална организация на
работата;
4. експедитивност и дисциплинираност.
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(2) При атестирането по ал. 1 се вземат
предвид показатели, като:
1. спазване на сроковете;
2. брой потвърдени и отменени актове и
основанията за това;
3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
4. общата натовареност на съответния
съдебен район и орган на съдебната власт,
както и натовареността на атестирания съдия,
прокурор или следовател в сравнение с другите
съдии, прокурори или следователи от същия
орган на съдебната власт.
(3) При периодичното атестиране на младши
съдия и младши прокурор се взема предвид и
оценката на определения за негов наставник
съдия или прокурор.
(4) В периода на атестиране се включва и
времето, прослужено от съдията, прокурора
и следователя като постоянен преподавател
в Националния институт на правосъдието.
Оценката за резултатите от работата като
преподавател се дава от управителния съвет.“
§ 72. Член 200 се изменя така:
„Чл. 200. (1) Периодичното атестиране на
административен ръководител и на заместник
на административен ръководител обхваща
оценката на способностите му за заемане на
ръководна длъжност и оценката на квалификацията му като съдия, прокурор или следовател.
(2) При периодичното атестиране на административен ръководител и на заместник на
административен ръководител се анализират
и отчитат и резултатите от дейността на съответния орган на съдебната власт.
(3) Въз основа на атестирането се изготвя
комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет.“
§ 73. Член 201 се изменя така:
„Чл. 201. (1) Критериите за заемане на
ръководна длъжност са:
1. способност за работа в екип и за разпределяне на задачи в него;
2. способност за вземане на правилни управленски решения;
3. поведение, което издига авторитета на
съдебната власт;
4. умение за комуникация с други държавни
органи, граждани и юридически лица.
(2) Оценката на способностите за заемане
на ръководна длъжност се извършва въз основа
на критериите за заемане на ръководна длъжност и показателите за заемане на ръководна
длъжност, определени с наредбата по чл. 209а.
(3) Оценката на професионалната квалификация се извършва въз основа на критериите
за оценка на съдия, прокурор или следовател.“
§ 74. Член 202 се отменя.
§ 75. Член 203 се изменя така:
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„Чл. 203. (1) Атестирането започва по предложение на заинтересования съдия, прокурор
или следовател или на административния
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост се прави пред
Комисията по предложенията и атестирането
на съдии, прокурори и следователи не покъсно от три месеца преди изтичането на
петгодишния срок.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
започва периодичното атестиране не по-късно
от 6 месеца преди изтичането на четиригодишния срок.“
§ 76. Член 204 се изменя така:
„Чл. 204. (1) При провеждането на периодичното атестиране на съдии, прокурори и
следователи участват помощните атестационни
комисии, както следва:
1. при атестиране на съдии:
а) районен съдия и заместник на административен ръководител на районен съд – помощна атестационна комисия в съответния
окръжен съд, а по отношение на съдиите от
Софийския районен съд – помощна атестационна комисия в Софийския градски съд;
б) окръжен съдия и съдия от Софийския
градски съд, както и заместник на административен ръководител на окръжен съд и на
Софийския градски съд – помощна атестационна комисия в съответния апелативен съд;
в) съдия в специализирания наказателен съд
и заместник на административния ръководител
на специализирания наказателен съд – помощна атестационна комисия в апелативния
специализиран наказателен съд;
г) административен съдия и заместник на
административен ръководител на административен съд – помощна атестационна комисия
във Върховния административен съд;
д) съдия във военен съд и заместник на
административен ръководител на военен
съд – помощна атестационна комисия във
военно-апелативния съд;
е) апелативен съдия, съдия във военноапелативния съд и съдия в апелативния
специализиран наказателен съд, както и заместник на административен ръководител на
апелативен съд, на военно-апелативния съд
и на апелативен специализиран наказателен
съд – помощна атестационна комисия във
Върховния касационен съд;
2. при атестиране на прокурори:
а) прокурор от районна прокуратура и заместник на административен ръководител на
районна прокуратура – помощна атестационна
комисия в съответната окръжна прокуратура, а
прокурор от Софийската районна прокуратура
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и заместник на административния ръководител
на Софийската районна прокуратура – помощна атестационна комисия в Софийската
градска прокуратура;
б) прокурор от окръжна прокуратура и
прокурор от Софийската градска прокуратура, както и заместник на административен
ръководител на окръжна прокуратура и на
Софийската градска прокуратура – помощна
атестационна комисия в съответната апелативна прокуратура;
в) прокурор от специализирана прокуратура
и заместник на административен ръководител
на специализирана прокуратура – помощна
атестационна комисия в апелативната специализирана прокуратура;
г) прокурор от военно-окръжна прокуратура
и заместник на административен ръководител
на военно-окръжна прокуратура – помощна
атестационна комисия във военно-апелативната прокуратура;
д) прокурор от апелативна прокуратура,
прокурор от военно-апелативна прокуратура
и прокурор от апелативната специализирана
прокуратура, както и заместник на административен ръководител на апелативна прокуратура, на военно-апелативна прокуратура
и на апелативната специализирана прокуратура – помощна атестационна комисия на
Върховната касационна прокуратура;
3. при атестиране на следователи:
а) следовател в окръжен следствен отдел в
окръжна прокуратура, следовател в следствен
отдел в Софийската градска прокуратура, следовател в следствен отдел в специализираната
прокуратура, завеждащ окръжен следствен
отдел в окръжна прокуратура, завеждащ
следствения отдел в Софийската градска
прокуратура и завеждащ следствения отдел
в специализираната прокуратура – помощна
атестационна комисия в Националната следствена служба;
б) военен следовател – помощна атестационна комисия във военно-окръжна прокуратура.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
провежда периодичното атестиране на:
1. заместниците на административните
ръководители и на съдиите от Върховния
касационен съд и от Върховния административен съд;
2. заместниците на главния прокурор и на
прокурорите от Върховната касационна прокуратура и от Върховната административна
прокуратура;
3. директора на Националната следствена
служба и на следователите от Националната
следствена служба;
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4. административните ръководители на
районните, окръжните, административните,
военно-окръжните и апелативните съдилища,
както и на специализирания наказателен съд,
апелативния специализиран наказателен съд
и на военно-апелативния съд;
5. административните ръководители на
районните, окръжните, военно-окръжните и
апелативните прокуратури, както и на специализираната и апелативната специализирана
прокуратура и на военно-апелативната прокуратура;
6. административните ръководители на
Софийския районен съд, Софийския градски
съд, Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура.“
§ 77. Създава се чл. 204а:
„Чл. 204а. (1) При провеждане на периодичното атестиране помощните атестационни
комисии и Комисията по предложенията и
атестирането на съдии, прокурори и следователи извършват проверка на деловодните
книги, протоколите за извършените от съдиите,
прокурорите и следователите процесуални
действия и на техните актове за периода на
атестирането.
(2) За провеждане на атестирането помощните атестационни комисии и Комисията
по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи могат да изслушат
атестирания съдия, прокурор, следовател и
заместник на административен ръководител,
както и да събират друга допълнителна информация по показателите за атестиране.
(3) След провеждане на атестирането Комисията по предложенията и атестирането
на съдии, прокурори и следователи изготвя
комплексна оценка, която може да бъде
положителна и отрицателна. Степените на
положителната комплексна оценка са:
1. задоволителна;
2. добра;
3. много добра.
(4) Комплексната оценка се мотивира,
като се дават и препоръки към атестирания.“
§ 78. Член 205 се изменя така:
„Чл. 205. (1) Комисията по предложенията
и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставя комплексната оценка по
чл. 204а, ал. 3 на атестирания, който в 7-дневен
срок може да направи писмено възражение
пред Висшия съдебен съвет.
(2) При постъпило възражение Висшият
съдебен съвет изслушва атестирания, като при
необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7
дни преди датата на заседанието.
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(3) Когато Висшият съдебен съвет уважи
направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна
оценка.“
§ 79. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. Комплексната оценка от периодичното атестиране заедно с препоръките към
атестирания се приема с решение на Висшия
съдебен съвет.“
§ 80. Член 207 се изменя така:
„Чл. 207. (1) Съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на
петгодишен стаж на съответната длъжност и
при получена положителна комплексна оценка
от атестирането.
(2) В стажа за придобиване на несменяемост
се включва и времето като младши съдия или
младши прокурор.“
§ 81. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) Атестиране на съдия, прокурор
или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи, която изготвя комплексна
оценка в едномесечен срок от постъпване на
предложение по чл. 203, ал. 1. Комплексната
оценка се предоставя на атестирания, който
може да направи писмено възражение пред
Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок.
(2) При постъпило възражение Висшият
съдебен съвет изслушва атестирания, като при
необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7
дни преди датата на заседанието.
(3) Когато Висшият съдебен съвет уважи
направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи изготвя нова комплексна оценка.
(4) Комплексната оценка за несменяемост
се приема с решение на Висшия съдебен съвет.
(5) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането е отрицателна, Висшият
съдебен съвет с решение отказва придобиване
статут на несменяемост и атестираният се
освобождава от длъжност.“
§ 82. Член 209а се изменя така:
„Чл. 209а. Висшият съдебен съвет приема
наредба за показателите и методиката за атестиране на съдии, прокурори и следователи и на
административни ръководители и заместници
на административните ръководители, както
и за реда за провеждане на атестирането. С
наредбата се определят и критериите за отчитане степента на натовареност на органите
на съдебната власт. Наредбата се обнародва
в „Държавен вестник“.“
§ 83. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
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„1. съдия в окръжен съд и прокурор в окръжна прокуратура;“.
2. В ал. 2 след думите „градския съд в
град София“ се поставя запетая и се добавя
„в специализирания наказателен съд“.
3. В ал. 3 след думите „градската прокуратура в град София“ се добавя „и прокурорите
в специализираната прокуратура“.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във
Върховния касационен съд.
(5) Прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във
Върховната касационна прокуратура.
(6) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт
Висшият съдебен съвет може да определя
допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател.“
§ 84. Член 234 се изменя така:
„Чл. 234. Повишаване на място в по-горен
ранг и възнаграждение на съдия, прокурор и
следовател може да се извърши при доказана
висока квалификация и образцово изпълнение
на служебните задължения, ако е прослужил
на съответната или приравнена длъжност
най-малко три години и има положителна
комплексна оценка от последното периодично
атестиране „много добра“.“
§ 85. Член 237 се изменя така:
„Чл. 237. (1) Старшинството на съдия,
прокурор и следовател се определя:
1. от длъжността, която заема в съответния
съд, в прокуратура или в следствен орган;
2. при равни длъжности – от притежавания
ранг по чл. 233, ал. 1 – 5;
3. при равни длъжности и ранг – от продължителността на прослуженото време на
същата длъжност;
4. при еднакво прослужено време на същата длъжност – от продължителността на
прослуженото време на други длъжности като
съдия, прокурор или следовател.
(2) Старшинството на военните съдии, прокурори и следователи се определя от длъжността,
която заемат, при равна длъжност – от ранга по
чл. 233, ал. 1 – 5, при равна длъжност и
ранг – от военното звание, а при равно звание – от продължителността на прослуженото
време на други длъжности като съдия, прокурор
или следовател.“
§ 86. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Висшият съдебен съвет приема правила
за дейността на съдиите и прокурорите – наставници.“
§ 87. Член 244 се изменя така:
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„Чл. 244. В съдилищата и в прокуратурите по преценка на Висшия съдебен съвет
въз основа на степента на натовареност на
съответния орган на съдебната власт може
да има съдебни помощници и прокурорски
помощници.“
§ 88. Създават се чл. 246а и 246б:
„Чл. 246а. (1) Съдебните помощници подпомагат съдиите при изпълнението на техните
функции. Съдебните помощници изпълняват и
други задачи, възложени им от председателя
на съда, от неговите заместници, от председателите на отделения или от други съдии.
(2) Прокурорските помощници подпомагат
прокурорите при изпълнението на техните
функции. Прокурорските помощници изпълняват и други задачи, възложени им от съответния административен ръководител или от
неговите заместници.
Чл. 246б. (1) Съдебните помощници и прокурорските помощници са длъжни да пазят
като служебна тайна сведенията, които са им
станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите
лица, административните органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност
съдебните помощници и прокурорските помощници нямат право да дават правни съвети
и мнения на страните, на процесуалните им
пълномощници или на трети лица.
(3) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните
помощници и прокурорските помощници
трябва да имат поведение, съобразено с
професионалната етика, и да не накърняват
престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници и прокурорските помощници задължително се застраховат
срещу злополука за сметка на бюджета на
съдебната власт.“
§ 89. В чл. 252 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„петима“, а думата „трима“ се заменя с „двама“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове
по право на управителния съвет от квотата
на Висшия съдебен съвет. Председателят на
Върховния касационен съд е председател на
управителния съвет.“
§ 90. Създава се чл. 252а:
„Чл. 252а. (1) Мандатът на член на управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно от представлявания орган:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да
изпълнява задълженията си повече от шест
месеца;
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3. когато бъде освободен като член на
Висшия съдебен съвет – за представителите
на Висшия съдебен съвет;
4. при тежко нарушение или системно
неизпълнение на задълженията.
(2) При предсрочно прекратяване мандата
на член на управителния съвет съответният
представляван орган в едномесечен срок избира
на негово място нов член, който довършва
мандата на предишния.“
§ 91. В чл. 255 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Националния институт
на правосъдието се избира от управителния
съвет с мнозинство от две трети от членовете му за срок пет години. Той може да бъде
избран за още един мандат след оценка на
дейността му от управителния съвет.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За директор на Националния институт
на правосъдието може да бъде избрано лице,
което:
1. има висше юридическо образование и
юридическа правоспособност;
2. притежава високи професионални и
нравствени качества и практически опит в
съдебната система;
3. отговаря на изискванията за стаж по
чл. 164, ал. 7;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание
лишаване от свобода или лишаване от право
да заема определена държавна или обществена длъжност.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Директорът се освобождава от управителния съвет:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност
да изпълнява задълженията си за повече от
6 месеца;
3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание
лишаване от свобода или лишаване от право
да заема определена държавна или обществена длъжност;
4. за тежко или системно нарушение на
този закон и на правилника по чл. 263.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 92. В чл. 257, ал. 1 накрая се добавя
„след съгласуване с Висшия съдебен съвет“.
§ 93. В чл. 262 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съдиите, прокурорите и следователите,
привлечени като постоянни преподаватели, се
командироват за срок една година от Висшия
съдебен съвет по предложение и за сметка
на Националния институт на правосъдието.
Срокът може да бъде удължаван ежегодно след
оценяване работата на постоянния препода-
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вател от управителния съвет на Националния
институт на правосъдието в рамките на обща
продължителност пет години.“
§ 94. В чл. 263 след думите „на Националния институт на правосъдието“ се добавя „и
на неговата администрация“.
§ 95. В чл. 269 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато на
лицето е било наложено дисциплинарно наказание уволнение.“
§ 96. В чл. 285 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато на
лицето е било наложено дисциплинарно наказание уволнение.“
§ 97. В чл. 297, ал. 5 думите „следствена
служба“ се заменят със „следствен отдел“.
§ 98. В чл. 304 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предложение за поощрение до Висшия съдебен съвет се прави от министъра
на правосъдието, председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба,
председателя на апелативен, апелативен специализиран наказателен, военно-апелативен,
окръжен, специализиран наказателен и административен съд, от апелативен, военно-апелативен, окръжен и военно-окръжен прокурор,
от ръководителя на специализираната и на
апелативната специализирана прокуратура,
както и от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет и от съответната съсловна
организация.“
§ 99. В чл. 307 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите „Етичния кодекс
на съдиите, прокурорите и следователите“ се
заменят с „Кодекса за етично поведение на
българските магистрати“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Освен за нарушенията по ал. 4 дисциплинарна отговорност се носи и от:
1. съответния административен ръководител – при неосъществен контрол по чл. 143, ал. 4;
2. военен съдия, военен прокурор и военен следовател – за нарушения, предвидени
в специалните закони и устави.“
§ 100. В чл. 320, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „включително наказанията
по чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 101. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
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„4. председателя на специализирания наказателен съд – за съдиите от този съд;“.
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
3. Създава се нова т. 8:
„8. председателя на апелативния специализиран наказателен съд – за съдиите от
апелативния специализиран наказателен съд
и за председателя на специализирания наказателен съд;“.
4. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея накрая се добавя „и апелативния специализиран
наказателен съд“.
5. Досегашната т. 8 става т. 10.
6. Досегашните т. 9, 10, 11 и 12 стават
съответно т. 11, 12, 13 и 14.
7. Създава се т. 15:
„15. ръководителя на специализираната
прокуратура – за прокурорите и следователите
при специализираната прокуратура; ръководителя на апелативната специализирана прокуратура – за прокурорите при апелативната
специализирана прокуратура и за ръководителя
на специализираната прокуратура;“.
8. Досегашната т. 13 става т. 16 и в нея
след думите „военноапелативния прокурор“
се добавя „ръководителя на апелативната
специализирана прокуратура и“.
9. Досегашната т. 14 става т. 17.
§ 102. В чл. 340 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Инспекторатът
към Висшия съдебен съвет“ се поставя запетая и се добавя „Националният институт на
правосъдието“.
2. В ал. 2 съюзът „и“ след думата „прокуратурите“ се заменя със запетая, а накрая се
добавя „и на следствения отдел в специализираната прокуратура“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служителите в администрацията на
Висшия съдебен съвет, на Инспектората
към Висшия съдебен съвет, на Националния
институт на правосъдието и на органите на
съдебната власт са съдебни служители.“
§ 103. В чл. 341 ал. 2 се изменя така:
„(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение
на съответния административен ръководител
в съответствие със степента на натовареност
на органа на съдебната власт, определена от
Висшия съдебен съвет.“
§ 104. В чл. 343, ал. 2 след думите „Инспектората към Висшия съдебен съвет“ се
поставя запетая и се добавя „Националния
институт на правосъдието“.
§ 105. В чл. 355, ал. 7 думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 106. В чл. 356 се правят следните изменения:
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1. В ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
2. В ал. 8 думите „по чл. 55, ал. 4“ се заменят с „по чл. 55, ал. 5“.
§ 107. В чл. 357 се създава ал. 10:
„(10) Времето, прослужено като главен
секретар на Върховния касационен съд, на
Върховния административен съд и на главния прокурор, се зачита за стаж по чл. 164,
ал. 1 – 7, за лица с висше юридическо образование.“
§ 108. Създават се чл. 358а и 358б:
„Чл. 358а. (1) Съдебните служители могат
да бъдат поощрявани с отличие или награда
за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения
и високи нравствени качества.
(2) Отличията са:
1. служебна благодарност и грамота;
2. предсрочно повишаване в ранг.
(3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е:
1. парична;
2. предметна.
(4) Отличието може да бъде съчетано с
награда.
Чл. 358б. (1) Съдебните служители могат да
образуват и да членуват в организации, които
защитават професионалните им интереси.
(2) Организациите по ал. 1 не могат да
членуват във федерации и конфедерации
на синдикални организации на работници и
служители.“
§ 109. Члeн 372 се изменя така:
Чл. 372. (1) Към министъра на правосъдието
има инспекторат, който:
1. проверява дейността на държавните и
частните съдебни изпълнители, на съдиите
по вписванията, включително дейността по
образуването, движението и приключването
на изпълнителните дела, делата по вписванията и обобщава и анализира практиката
по тези дела;
2. съхранява и обобщава информацията за
образуването, движението и приключването
на изпълнителните дела на държавните и
частните съдебни изпълнители и на делата
по вписванията;
3. проверява дейността на длъжностните
лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
4. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
5. подпомага министъра на правосъдието
при осъществяване на правомощията му по
изготвяне на предложения за приемане на
тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане
на тълкувателни решения или тълкувателни
постановления;
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6. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за
придобиване на юридическа правоспособност
и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
7. извършва организационно-техническата
дейност, необходима за обезпечаване на взаимодействието между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет;
8. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове,
свързани със съдебната система, и изготвя
периодични доклади до министъра на правосъдието за обобщаване на резултатите от
наблюдението;
9. извършва и други проверки, възложени
от министъра на правосъдието.
(2) Проверките по ал. 1, т. 1 – 4 се извършват по план, утвърден от министъра на
правосъдието.“
§ 110. Член 374 се изменя така:
„Чл. 374. (1) Инспекторатът към министъра
на правосъдието се състои от инспектори,
които се ръководят от главен инспектор.
(2) Главният инспектор и инспекторите
се назначават от министъра на правосъдието
след провеждане на конкурс по Закона за
държавния служител.
(3) За главен инспектор може да се назначи лице, което има най-малко 12 години
юридически стаж, а за инспектор – най-малко
8 години юридически стаж.
(4) Времето, прослужено като главен
инспектор и инспектор в Инспектората към
министъра на правосъдието, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7.“
§ 111. Член 375 се изменя така:
„Чл. 375. (1) При освобождаване от длъжност на главен инспектор или инспектор лицето се възстановява на длъжността, която е
заемало до назначаването му, ако е работило
в органите на съдебната власт.
(2) За възстановяването по ал. 1 лицето
подава молба до Висшия съдебен съвет в
14-дневен срок от освобождаването му от
длъжност.“
§ 112. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. организира и осъществява охраната на
съдии, прокурори и следователи – при условия
и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с Висшия
съдебен съвет и на защитени лица – при
условията и по реда на Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателното
производство;
4. оказва съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица в
случаите, когато се пречи за изпълняване на
това задължение;“.
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) При извършване на дейностите по
ал. 3, т. 1 – 7 Главна дирекция „Охрана“
осъществява необходимото взаимодействие с
административните ръководители на органите
на съдебната власт.“
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 113. В чл. 396, ал. 1 думите „на принципа
на случайния подбор“ се заличават.
§ 114. В чл. 398 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всеки съдебен район на окръжен и
на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци
на специалистите, утвърдени за вещи лица.“
§ 115. В чл. 399 ал. 3 се изменя така:
„(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 398, ал. 1 се правят до председателя на съответния съд.“
§ 116. В чл. 401 ал. 1 се изменя така:
„(1) Списъците по чл. 398, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на
апелативния съд или определен от него съдия,
председателят на апелативния специализиран
наказателен съд или определен от него съдия,
апелативният прокурор или определен от него
прокурор, ръководителят на апелативната
специализирана прокуратура или определен от
него прокурор, председателят на окръжния съд,
председателят на специализирания наказателен
съд, окръжният прокурор, ръководителят на
специализираната прокуратура и председателят
на административния съд.“
§ 117. В преходните и заключителните
разпоредби в § 11, ал. 1 и 2 думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 118. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В § 115, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 6“
се заменят с „чл. 164, ал. 8“.
2. В § 116 думите „чл. 164, ал. 6“ се заменят
с „чл. 164, ал. 8“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 119. (1) В 15-дневен срок от влизането
в сила на този закон Висшият съдебен съвет определя броя на съдиите, прокурорите,
следователите, както и на заместниците на
административните ръководители на специализираните съдилища и прокуратури.
(2) Щатният състав на специализираните
съдилища и прокуратури се осигурява и чрез
трансформиране на незаети щатни бройки
за съдии, прокурори, следователи и съдебни
служители към датата на влизане в сила на
този закон.
§ 120. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон Висшият съдебен съвет
назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури.
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(2) В 4-месечен срок от влизането в сила
на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в
специализираните съдилища и прокуратури.
§ 121. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон общото събрание на
съдиите от апелативния специализиран наказателен съд определя съдебните заседатели,
които да участват в съдебните заседания на
специализирания наказателен съд.
(2) До определянето на съдебните заседатели
по ал. 1 в съдебните заседания на специализирания наказателен съд участват съдебните
заседатели, определени за участие в съдебните
заседания на Софийския градски съд.
§ 122. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на
специализираните прокуратури назначават
съдебните и прокурорските помощници и
служителите в съдебната администрация.
§ 123. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет осигурява сгради за специализираните съдилища
и прокуратури.
§ 124. Заместниците на административните
ръководители на органите на съдебната власт
продължават да изпълняват функциите си при
условията на чл. 168.
§ 125. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон се избират комисиите по
професионална етика в органите на съдебната
власт.
§ 126. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон Висшият съдебен съвет
приема наредбите по § 21 и 67.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон Висшият съдебен съвет приема
правилата по § 12 и 86.
§ 127. (1) Насрочените до влизането в сила
на този закон конкурси за съдии, прокурори
и следователи, както и за избор на административни ръководители се довършват по
досегашния ред.
(2) Насрочените до влизането в сила на
този закон конкурси за заместници на административните ръководители се прекратяват.
§ 128. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Висшият съдебен съвет
освобождава от длъжност заварените съдии,
прокурори и следователи, навършили 65 години.
§ 129. Четиригодишният срок за периодичното атестиране по § 69 относно чл. 196,
т. 2 започва да тече от влизането в сила на
този закон.
§ 130. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Висшият съдебен съвет
приема наредбата по § 82.
§ 131. Заварените главен инспектор и
инспектори в Инспектората към министъра
на правосъдието продължават да изпълняват
функциите си, като в едномесечен срок от
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влизането в сила на този закон се преназначават по служебно правоотношение на длъжност съответно „ръководител на инспекторат“
и „инспектор“ по Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм.,
бр. 83 от 2005 г. и бр. 58 от 2010 г.).
§ 132. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по § 112, т. 1.
§ 133. 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.; изм.,
бр. 97 от 2010 г.) в § 2, ал. 3 от преходните и
заключителните разпоредби думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 134. В Закона за Сметната палата (ДВ,
бр. 98 от 2010 г.) в чл. 27, ал. 2 думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 135. В преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства (ДВ,
бр. 88 от 2009 г.) в § 6, ал. 4 думите „чл. 164,
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 164, ал. 1 – 7“.
§ 136. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 20, т. 2, който влиза в сила
от 1 януари 2010 г., и § 69 относно чл. 196,
т. 2, който влиза в сила от 1 март 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Изборен кодекс, приет от Народното събрание на 22 декември 2010 г.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Кодификацията на изборното законодателство и установяването на общи принципи и
правила за провеждането на избори за органи
на държавната власт, местното самоуправление
и Европейски парламент, както и въвеждането
на норми, които да отчитат особеностите на
различните видове избори, е голямо предизвикателство за всеки парламент. Като отчитам
това, аз винаги съм отстоявал виждането, че
промените в избирателната система трябва
да бъдат част от една цялостна реформа на
политическия модел.
Безспорно изборното законодателство е област, в която се срещат различни политически
интереси и поради това дебатите по приемането
на едни или други нормативни решения са
особено ожесточени. Според мен създаването
на Изборен кодекс трябва да се основава на
разумен политически компромис и съгласие.
В противен случай приетата уредба е обречена
на нестабилност, доколкото всяко следващо
мнозинство ще я прекроява, водено от своите
партийни интереси. Очевидно вносителите на
проекта за Изборен кодекс не споделят това
разбиране, доколкото в мотивите към него
признават, че той в крайна сметка е изработен в синхрон с политическите виждания на
политическа партия ГЕРБ.
Приетият на 22 декември 2010 г. от 41-ото
Народно събрание Изборен кодекс за съжаление не се основава в необходимата степен
на добрите законодателни решения и опита
по прилагането им в областта на изборното
законодателство, натрупани досега. Той съдържа множество правни недостатъци, а някои
негови норми са откровено отстъпление от
постигнатото в последните 20 години, както и
от демократичните стандарти за провеждане
на избори, установени в Европа.
Намирам за основна слабост в приетия
Изборен кодекс системно прокарваната в редица текстове тенденция за ограничаване на
активното и пасивното избирателно право на
българските граждани. Уредбата на активното
избирателно право при избора на членове на
Европейския парламент от Република България и при избори на общински съветници и
кметове е проблематична от конституционноправна гледна точка. Въвежда се изискване
за уседналост – при избори за евродепутати
гласоподавателите следва да са живели наймалко през последните три месеца в Република
България или в друга държава – членка на
Европейския съюз (чл. 3, ал. 2 и 3), а при
избори за органи на местно самоуправление
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право да гласуват имат избирателите, които са
живели най-малко през последните дванадесет
месеца в съответното населено място в страната (чл. 3, ал. 4 и 5). В мотивите към проекта
за Изборен кодекс като основна причина за
въвеждане на принципа за уседналост се сочи
„необходимостта от съществуваща трайна връзка между субектите на избирателно право и
съответното населено място, представляваща
реална предпоставка за познаване на проблемите на населеното място и за интеграция в
достатъчна степен в местната общност“. Ако
това в някаква степен е логично за местните
избори, то въвеждането на изискване за уседналост в изборите за членове в Европейския
парламент от Република България не може
да бъде обосновано с посочените мотиви.
Нещо повече, в допълнителните разпоредби
на кодекса правното понятие за уседналост
се изпълва с различно съдържание. Държа да
припомня, че основно изискване в сферата
на законотворчеството е правните понятия в
един нормативен акт да се използват с едно и
също съдържание. Въпреки това в параграф 1
от допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс се въвеждат пет различни разбирания
за съдържанието на уседналостта.
Мотивът на вносителите за „трайна връзка
между субектите на избирателното право и
съответното населено място“ е несъотносим
към определението, което законодателят е дал
на израза „живели най-малко през последните
12 месеца в съответното населено място“ в
параграф 1, т. 4 от допълнителните разпоредби.
Това определение се свързва с едновременното
или алтернативното наличие на постоянен и
настоящ адрес в съответното населено място.
Този критерий е формално юридически. Съдържанието на параграф 1, т. 4 не се свързва с
фактическото и трайното пребиваване, каквото
е изискването по чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република България (виж Решение № 3
от 08.02.2001 г. на Конституционния съд по
к.д. № 16/2000 г.) и което разбиране е залег
нало в параграф 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс. Възможно е
отделен избирател да покрива изискването на
чл. 3, ал. 4 и 5 във връзка с параграф 1, т. 4
от допълнителните разпоредби, т.е. да има постоянен и/или настоящ адрес (съответно адрес
на пребиваване) в една община или населено
място и въобще да не живее на тяхната територия. Тази често срещана житейска ситуация
се разминава съществено с основната идея на
вносителите и прави изискването за уседналост
безсмислено и лесно за заобикаляне. По отношение на предвидения 12-месечен срок държа
да припомня, че Венецианската комисия за
демокрация чрез право на Съвета на Европа в
своите препоръки за провеждане на демократични избори не допуска срокът за уседналост
да превишава 6 месеца, като по-дълги срокове
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могат да бъдат въвеждани само за защита на
националните малцинства. Тези препоръки са
одобрени от Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа още през 2003 г.
Необосновано е ограничението на активното избирателно право в местните избори
на избиратели, които са променили адресната
си регистрация по-малко от 12 месеца преди
датата на произвеждане на изборите. В параграф 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на
кодекса тези лица имат право да гласуват по
предишната си адресна регистрация, „където са
включени в избирателните списъци“. За всички
е ясно, че тази категория избиратели ще бъдат
лишени от правото да гласуват, защото не съществува правно основание от основния текст
на кодекса те да бъдат включени в който и да
е избирателен списък.
Изборният кодекс урежда рестриктивно не
само активното, но и пасивното избирателно
право при провеждане на изборите за членове
на Европейския парламент и на изборите за
общински съветници и кметове. Като абсолютна предпоставка за кандидатиране се въвежда
изискването лицата да нямат гражданство и на
държава, която не е член на Европейския съюз.
Това изискване не намира своето основание
нито в Конституцията на Република България,
нито в нормите на общностното право и по
същество е дискриминационно, като влиза в
пряко противоречие с принципа на всеобщото
избирателно право. Изискванията за уседналост
и в текстовете на чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 са необосновани и редуцират силно кръга на лицата,
които могат да се кандидатират в изборите за
Европейски парламент и изборите за местни
органи на самоуправление. В желанието си да
ограничи пасивното избирателно право парламентарното мнозинство стига до абсурдната
хипотеза на дискриминационно отношение
към българските граждани, при която, ако
едно лице притежава освен българско и чуждо
гражданство на държава извън Европейския
съюз, то няма право да участва като кандидат
в европейските и местните избори. В същото
време гражданин на държава – членка на Европейския съюз, ще може да се кандидатира и да
бъда избран за член на Европейския парламент
от Република България, както и за общински
съветник. При това българската конституция
изрично в своя чл. 25, ал. 1 допуска двойно
гражданство на лицата.
Изборният кодекс премахва прякото избиране на районните кметове в София и останалите
градове с районно деление. Това е сериозно
отстъпление от процеса на децентрализация на
властта, който е водеща и трайна европейска
политика. Вместо да уплътни и да увеличи
правомощията на кметовете на райони, парламентарното мнозинство връща остарелия модел
на назначаването им от общинските съвети по
предложение на кмета на съответната община,
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като по този начин увеличава дистанцията
между гражданите и местната власт в тези
райони, чието население надхвърля в някои
случаи неколкостотин хиляди жители. Отсъства
правна логика и юридическа симетрия пряко
да се избират кметове на малки кметства, а
в същото време кметовете на райони да се
назначават от общинските съвети.
Необосновано от гледна точка на демократичното управление е силното намаляване на
броя на населените места, които пряко ще избират своите кметове. Прилагането на параграф
16 от преходните и заключителните разпоредби
на кодекса ще доведе до положение, при което
в повече от 1000 населени места няма да се
произвеждат избори за кметове на кметства.
Като стъпка в посока на отслабване на
местното самоуправление следва да се разглежда и намаляването на броя на общинските
съветници, предвидено с изменението на чл. 19,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация. С параграф 19
от преходните и заключителните разпоредби
на Изборния кодекс се намаляват съставите
на всички общински съвети с над 20%. Това
ще доведе до дебалансиране на системата на
местното самоуправление, което може да се
изрази в няколко посоки. Повишаването на
естествения изборен праг ще редуцира силно
броя на партиите, които ще получат мандати в
състава на общинските съвети. В същото време
може да се стигне до създаване на изкуствени
мнозинства в общинския съвет на една политическа партия или коалиция от партии, без
те да са спечелили мнозинството от гласовете
на избирателите в общината. Ефектът на концентрация на мандатите в общинския съвет ще
даде възможност само силните на национално
ниво партии да получат представителство в
почти всички общински съвети в страната, а
избирането на независими общински съветници ще стане почти невъзможно. По-високата
изборна квота за избиране на намалените
по състав общински съвети ще направи тези
органи на местно самоуправление по-малко
представителни, особено в средните и малките
общини. Това ще възпроизведе политическия
модел от национално ниво, като в общинските
съвети е много възможно да бъдат избрани само
представители на парламентарно представените
партии и коалиции от партии. Подобна ситуация влиза в разрез с идеите за плуралистична
демокрация.
С Изборния кодекс се създава единна Централна избирателна комисия за всички видове
избори. Приетите разпоредби, свързани със
състава, конституирането и правомощията на
Централната избирателна комисия, обаче, довеждат до извода, че този орган ще бъде изцяло
политизиран. Това е сериозно отстъпление от
заявените от управляващото мнозинство намерения за създаване на независима, професионална,
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деполитизирана и постоянно действаща изборна
администрация. Отпаднало е дори изискването, съществуващо в сега действащите изборни
закони, повечето от членовете на Централната
избирателна комисия да бъдат с юридическо
образование. В същото време чл. 25, ал. 1, т. 6
от кодекса посочва, че пълномощията на член
на Централната избирателна комисия могат
да бъдат прекратявани предсрочно по искане
на предложилата го партия или коалиция от
партии. Поначало членовете на колективните
органи с мандат, установен в закон, участват в
техния състав в личното си качество и поради
това подобни основания за прекратяване на
техния мандат са недопустими.
В чл. 49, ал. 2 от Изборния кодекс се предвижда удостоверения за гласуване на друго място
да се издават само на лицата, служебно заети в
произвеждането на изборите. Тази разпоредба е
силно ограничителна, като се има предвид, че
кодексът използва пропорционална избирателна
система за избиране на народни представители и
членове на Европейския парламент от Република
България, както и национален избирателен район
за избиране на президент и вицепрезидент на
републиката. Правният механизъм на удостоверенията за гласуване на друго място има трайни
традиции в законодателството ни и е предвиден
с цел улесняване гласоподавателите при избори
за Народно събрание, президент и вицепрезидент
и членове на Европейския парламент. Могат да
се предвидят достатъчно ефективни юридически
процедури, които да не позволят злоупотребата
с такива удостоверения. Вместо въвеждането на
подобни гаранции парламентарното мнозинство
ограничава възможността на избирателите да
упражнят правото си на глас, като споделя
„презумпцията“, че удостоверенията за гласуване на друго място се използват единствено за
контролиране на вота или за манипулиране на
изборния резултат.
Възприетите правила за гласуване в чужбина
при парламентарните избори поставят нашите
сънародници, които се намират извън пределите на Република България, в неравностойно
положение спрямо избирателите в страната. За
изборите за народни представители българите
в чужбина ще гласуват единствено за партии
и коалиции от партии, но няма да могат да
отбелязват преференции. Това законодателно
решение влиза в разрез с конституционния
принцип на равното избирателно право. Причината за това се корени в начина, по който
се определят избирателните райони при избори
за народни представители и въвеждането на
преференциалното гласуване, като гласовете от
чужбина нито се отделят в самостоятелен, многомандатен избирателен район, нито съществува
правило, според което тези гласове се включват
към гласовете от многомандатните избирателни
райони в страната. Липсата на подобни правила
води до невъзможност избирателите в чужбина
да гласуват с преференции за кандидатска листа, регистрирана в многомандатен избирателен
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район. При положение, че парламентарното
мнозинство е взело решение за гласуване с
преференциални листи за народни представители, то би следвало да продължи по-нататък,
като създаде самостоятелен многомандатен
избирателен район за гласуване в чужбина или
определи правила към кои избирателни райони
в страната ще се прибавят гласовете, подадени
в отделните държави.
С параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс се предвижда
експериментално гласуване по електронен път
чрез интернет в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. Предложеният вариант за електронно гласуване не
може да се нарече експериментален дотолкова,
доколкото гласовете, подадени чрез интернет,
ще бъдат включени в определянето на изборния
резултат. Това ще бъде реално гласуване в до 10
секции в страната и в чужбина. От въпросните
секции е възможно да постъпят около 10 000
гласа. Правилата, съдържащи се в параграф
11, не дават гаранции за спазване на конституционния принцип на тайното гласуване. Нещо
повече – предвидената възможност избирател,
заявил, че ще гласува по електронен път чрез
интернет, да гласува в избирателната секция
по постоянния си адрес, след като се анулира
гласуването му по електронен път, предполага
не таен, а точно обратното – явен вот. Поради
това намирам предлаганата процедура за електронно гласуване за неприемлива.
При определянето на правилата за провеждане на няколко вида избори на една и съща
дата не е отчетено технологичното време за
осъществяване на гласуването при положение,
че избирателната активност е много висока.
Член 184 не предвижда възможност при едновременното провеждане на няколко вида избори
времето за гласуване да бъде удължавано в
определени граници. Смятам за целесъобразно
продължителността на изборния ден да бъде
поставена в зависимост от това колко избора
се произвеждат в един и същи ден.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Като се ръководя от гореизложените мотиви,
свързани с нецелесъобразност и противоконституционност на разпоредбите, и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане в Народното събрание Изборен кодекс, приет от
Народното събрание на 22 декември 2010 г.,
като оспорвам чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 4,
ал. 3, 4, 5 и 6; чл. 25, ал. 1, т. 6; чл. 49, ал. 2;
чл. 53, ал. 2; чл. 63, ал. 1, т. 2; чл. 166, ал. 6;
чл. 184; § 1, т. 2, 3, 4 и 5 от допълнителните
разпоредби; § 11; § 16; § 18, т. 1; § 19, т. 2 и 8
от преходните и заключителните разпоредби.
Президент на републиката:
Георги Първанов
17
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, на обща
стойност 10 946 220 лв. съгласно приложението.
(2) Средствата за изпълнението на проектите
по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни
кредити да извършва текущо компенсирани промени между централния бюджет и бюджетите на
Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2011 г. на базата на
действително извършените разходи до размера по
чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на вътрешните работи, на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство
Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.)
с ДДС

1

2

3

1. Завишаване на планираните количества
горива за ГД „Гранична полиция“ за 2011 г.
със 160 000 литра.

Министерството на
вътрешните работи
(МВР)

400 000

ВЕСТНИК
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2. Доставка на гуми МВР
за автомобилите на
ГД „Гра н и ч на по лиция“.

50 000

3. Предислоциране МВР
на летателен и техни ческ и състав от
Специализирани я
отряд за въздушно
наблюдение при ГД
„Гранична полиция“
в база Безмер – Ямбол.

100 000

4. И з г р а ж д а н е н а
две халета от леки
конс т ру к ц и и (вр е менни) за вторична
проверка – по едно
на трасета „Вход“ и
„Изход“, за леки коли
и автобуси на митнически пункт (МП)
„Капитан Андреево“.

440 000

М и н ис т е р ството на
финансите
(МФ)
(А г ен ц и я
„Митници“)
(АМ)

5. Ремон т на ха ле
№ 22 от ПУП на МП МФ – АМ
„К а п и т а н А н д р е е во“ – на трасе входящ тежък трафик, и
на хале № 39 на трасе
лек изходящ трафик
на МП „Капитан Андреево“.

60 000

6. Създаване на орга- МФ – АМ
низация за ефективно
използване на третия
кантар на МП „Капитан Андреево“.

31 000

7. О т с т р а н я в а н е
повредите на периферната ог ра да на
ГКПП – Капитан
А н д реево – шосе,
премахване на високата растителност,
заравняване и укрепване на почвата в
близост до ограждението.

Областният
управител
на област
Хасково

185 220

8. Изг ра ж дане на
ограда от двете страни на жп линията в
района на временно
изградения перон на
ГКПП – Капитан
Андреево.

М и н ис т е р ството на
транспорта,
информационните
тех нологии
и съобщенията
(Държ а вно
предпри ятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“)

55 000

БРОЙ 1
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9. Ремонт и освежаване на навесни т е
конструкции на линията на граничните
проверки и на митн и че с к и я кон т р о л
на ГКПП – Капитан
Андреево.

Областният
управител
на област
Хасково

ВЕСТНИК

3
55 000

10 . О т п у с к а н е н а МВР
доп ъ л н и т е л н и финансови средства за
текущи ремонти, поддръжка и консумативи на сграден фонд,
технически средства
и моторни превозни
средства на ГД „Гранична полиция“.

90 000

11. Осигуряване на МВР
независим строителен надзор по изпълнение на интегрирана
система за наблюдение по българо-турската граница.

60 000

1 2 . Д о с т а в к а и МВР
монтаж на нови
свет офарни у редби на ГК ПП – Капитан А ндреево, и
ГКПП – Лесово.

20 000

13. Изг ра ж дане на МФ
пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и довършит ел н и с т рои т ел но монтажни работи на
транзитен център на
ДАБ – с. Пъстрогор.

150 000

14. Готовност за нас- МВР
таняване на чужди
граждани в Специа лни я дом за временно настаняване
на чужденци – Люби мец, за к у п у ва не
на хардуер и битово
обзавеждане.

70 000

15. Провеж дане на МВР
процедури по доставка, доставка и монтиране на устройства за
откриване на укрити
лица в товарни автомобили на ГКПП на
външните сухопътни
граници.

6 000 000

16. Изг ра ж дане на МВР
пунктове за временно
базиране на хеликоптери на морската и
западната сухопътна
граница.

2 500 000

1
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17. Доставка на мо- МВР
билна горивозарядна
система за пунктовете за временно базиране и допълващо
техническо оборудване.

300 000

18. Осигуряване на МВР
резервни комуникационни канали.
• Оцен к а на н у ждите от повишаване
скоростта на информационния обмен с
граничните полицейски участъци и ГКПП
и актуализиране на
съществуващите.

300 000

19. Оптимизиране на МВР
достъпа до определени сайтове в интернет
от работни места на
ГКПП.

50 000

20. Осигуряване на МВР
софтуерни лицензи за
извършване проверка на биометричните
данни в издадените
визи.

30 000

Общо:

10 946 220

11034

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с военновременни задачи (ДВ,
бр. 100 от 2005 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думите „органите на изпълнителната власт“, „Съвета по сигурност и управление при кризи“, „звеното по управление
при кризи и отбранително-мобилизационна
подготовка“ и „звената по управление при кризи
и отбранително-мобилизационна подготовка“
се заменят съответно с „държавните органи“,
„Съвета по сигурността“, „звеното по отбранително-мобилизационна подготовка“ и „звената
по отбранително-мобилизационна подготовка“.
2. В чл. 3, ал. 3 думите „Закона за управление
при кризи“ се заменят със „Закона за защита
при бедствия“.
3. Член 7 се изменя така:
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„Чл. 7. (1) Финансирането на дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка в държавните органи и бюджетните организации се осъществява от държавния
бюджет.
(2) Финансирането на дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
в общините е в рамките на средствата за делегираните от държавата дейности по функция
„Отбрана и сигурност“ и от други източници,
предвидени в закон или в акт на Министерския съвет.
(3) Финансирането на дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка в
юридическите лица с военновременни задачи
се осъществява чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити на базата на договорни отношения с
юридическите лица.
(4) Планирането на финансовите средства
по ал. 1 се извършва след предварително съг
ласуване с Министерството на отбраната по
приоритети преди започване на бюджетната
процедура за съответната година в следната
последователност:
1. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (без общините) и областните
администрации изпращат в Министерството
на отбраната заявки за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за
следващата година и отчети за разходваните
средства за предходната година; заявките се
изготвят съобразно политиките, програмите и
задачите на съответното ведомство в областта
на отбранително-мобилизационната подготовка
по направления и типове дейности;
2. Министерството на отбраната оценява по
предварително изготвени актуални критерии
заявките за съответствие с приоритетите за
отбранително-мобилизационната подготовка,
съгласува заявките и ги внася за одобряване
от Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната;
3. Министерството на отбраната писмено
уведомява първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити и областните администрации
за одобрените им заявки;
4. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (без общините) и областните администрации включват одобрените им средства
в проектобюджетите си за съответната година
по функция „Отбрана и сигурност“.“
4. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на това постановление
„Юридически лица с военновременни задачи“
са търговски дружества, държавни предприятия,
включително тези, създадени по реда на Закона за преобразуване на Строителните войски,
Войските на Министерството на транспорта и
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, юридически лица,

ВЕСТНИК
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създадени по реда на Закона за кооперациите,
и други организации, създадени със закон, на
които са възложени военновременни задачи.“
5. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
а) в § 4 думите „чл. 32“ се заменят с „чл. 22“;
б) досегашните § 1 – 5 стават съответно
§ 2 – 6.
§ 2. В Постановление № 36 на Министерския
съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексна
автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение
на война (КАС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 107 от 2002 г., бр. 47 от 2004 г.
и бр. 103 от 2008 г.) чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Финансирането на Комплексната
автоматизирана система се извършва от държавния бюджет чрез бюджетите на министерствата
и ведомствата по чл. 4, ал. 1.
(2) Планирането на финансовите средства
по ал. 1 се извършва след предварително съгласуване с Министерството на отбраната преди
започване на бюджетната процедура за съответната година по реда, определен за дейностите
по отбранително-мобилизационна подготовка.“
§ 3. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 193
на Министерския съвет от 1993 г. за закриване
на Правителствената комисия за регулиране
и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на
Междуведомствения съвет по отбранителномобилизационната подготовка на страната и
за създаване на Междуведомствен съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
(обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 29
от 1994 г., бр. 31 и 97 от 1995 г., бр. 21 и 50 от
1996 г., бр. 2 от 1997 г.; попр., бр. 4 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 6, 21, 24, 59 и 100 от 1997 г.,
бр. 114 от 1999 г., бр. 96 от 2000 г., бр. 70 от
2001 г., бр. 96 и 115 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.,
бр. 27, 29, 78 и 96 от 2005 г., бр. 10 и 34 от
2007 г., бр. 27 и 53 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 10 от 2010 г.) в т. 3
се създава буква „к“:
„к) одобрява внесените от Министерството на
отбраната заявки за финансиране на дейностите
по отбранително-мобилизационна подготовка.“
§ 4. В чл. 4, ал. 2 от Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите
на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, приет с
Постановление № 51 на Министерския съвет
от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1994 г.; изм. и
доп., бр. 57 от 1995 г., бр. 21 от 1996 г., бр. 21
от 1997 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 27 от 2005 г. и
бр. 10 от 2007 г.), т. 2 се изменя така:
„2. одобрява внесените от Министерството на
отбраната заявки за финансиране на дейностите
по отбранително-мобилизационна подготовка.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11035
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение 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, 56,
58, 61, 74, 82, 84 и 97 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, на
ред № 5 в колони от 1 до 12 числото „4 285 373“
се заменя с „4 385 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителна субсидия на
Българската национална телевизия за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за
2010 г. в размер 10 098 227 лв. за погасяване
на задължения във връзка с разпространението
на телевизионна програма.
(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 да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет и по бюджета на Българската национална телевизия за 2010 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 27 декември 2010 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11139
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Одобрява допълнителни
бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. в размер 10 000 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. за финансово осигуряване на Договор
МДААР 140/28.12.2007 г., Допълнително споразумение № МС-25 от 26 февруари 2010 г. и
Договор МС-44 от 9 юни 2010 г. във връзка с
Рамково споразумение за доставка на софтуерни
продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация на Република България
№ МДААР 139/28.12.2007 г. – 8 000 000 лв.;
2. за разплащане на задължения на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 2 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране и/или икономия
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
(3) Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се корекции по
бюджета на Министерския съвет за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 28 декември 2010 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11140

РЕШЕНИЕ № 890
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-20 Никопол“, разположена
на територията на областите Враца, Плевен,
Ловеч и Велико Търново, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1
и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и § 1,
т. 24а от Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площта „Блок 1-20 Никопол“,
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разположена на територията на областите
Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново, с
размер 1962 кв. км, с координатни точки от
1 до 24 съгласно приложението.
2. Предоставянето на разрешението по т. 1
ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват в стая № 813 в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда и обучение, бонуси и притежаваните управленски и финансови възможности,
както е предвидено в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
12. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за недопускането му.
13. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
15. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
16. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
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17. Към извършване на геологопроучвателните дейности да се пристъпи след оценка за
съвместимост на годишните работни проекти
за търсене и проучване от съответния компетентен орган.
18. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
18.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната
страница на Министерския съвет.
18.2. Да организира и проведе конкурса.
19. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
Координатна система WGS 84
Координатна
точка

Географска
дължина

Географска
ширина

1

24.285895

43.693381

2

25.132128

43.652422

3

25.133957

43.367182

4

24.816083

43.367437

5

24.815819

43.442488

6

24.771522

43.442524

7

24.771511

43.420147

8

24.679284

43.419554

9

24.679122

43.362442

10

24.596459

43.362367

11

24.595751

43.384165

12

24.599099

43.384224

13

24.532835

43.396060

14

24.642696

43.395864

15

24.642681

43.514398

16

24.529347

43.514397

17

24.529345

43.582535

18

24.300775

43.582966

19

24.300804

43.607098

20

24.231841

43.607119

21

24.231840

43.645052

22

24.231840

43.649674

23

24.285896

43.649645

24
10848

24.285895

43.693381
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РЕШЕНИЕ № 891
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, от находище „Белица“,
разположено в землището на с. Средищна,
община Ихтиман, Софийска област
На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Ойропак“ – ООД, София,
да прехвърли на „ВОЛФ и МЮЛЕР Минералс
България“ – ООД, София, изцяло правата и
задълженията по предоставената концесия за
добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от
Закона за подземните богатства, от находище
„Белица“, разположено в землището на с. Средищна, община Ихтиман, Софийска област,
без да се изменят условията на предоставената
с Решение № 479 на Министерския съвет от
2009 г. концесия.
2. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи със
страните по т. 1 допълнително споразумение
към концесионния договор за прехвърляне на
правата и задълженията по предоставената
концесия в срок до един месец от влизането
в сила на решението.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10849

РЕШЕНИЕ № 893
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясък и чакъл (речна баластра), от находище „Ерден – 2“, разположено
в землищата на с. Ерден и гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци, област Монтана, на
„ТБМ – 2000“ – ЕООД, Монтана
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
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изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясък и чакъл (речна баластра),
представл яващи изк лючителна държавна
собственост, от находище „Ерден – 2“, разположено в землищата на с. Ерден и гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана,
на „ТБМ – 2000“ – ЕООД, Монтана.
2. Определя концесионна площ в размер
346 597 кв. м, съвпадаща с площта на утвърдените запаси от находище „Ерден – 2“, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 20 включително в координатна система
„1970 г.“, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определ я по право за концесионер
„ТБМ – 2000“ – ЕООД, Монтана – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0146
от 25 юни 2004 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясък и чакъл (речна баластра) в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясък и чакъл (речна баластра);
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитите пясък
и чакъл (речна баластра);
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и да представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
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след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите въз основа на
извършена оценка на въздействието върху
околната среда и оценка за съвместимост
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
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5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.11. дейностите по предоставената концесия да се извършват след получаване на
разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2, буква „б“ от
Закона за пътищата.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на
подземни богатства от находище „Ерден – 2“,
разположено в землищата на с. Ерден и гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци, област
Монтана, по реда на Закона за опазване на
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околната среда и предвид чл. 31, ал. 1 във
връзка с ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Ерден – 2“ – приложение към концесионния договор, представена
от „ТБМ – 2000“ – ЕООД, Монтана;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
подписването на концесионния договор;
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8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
3377 лв., определен на базата на 8443 тона
пясък и чакъл (речна баластра) и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета
на Община Бойчиновци по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ТБМ – 2000“ – ЕООД,
Монтана, в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
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11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на контура на концесионната площ, съвпадаща с контура на
утвърдените запаси на находище „Ерден – 2“
(Координатна система „1970 г.“)
№

Изток (Y)

Север (Х)

1.

8505762.3

4727165.8

2.

8505883.2

4727205.6

3.

8506016.9

4727209.5

4.

8506109.5

4727187.6

5.

8506212.2

4727142.1

6.

8506286.2

4727109.2

7.

8506393.2

4727054.7

8.

8506483.3

4727038.3

9.

8506470.1

4726917.3

10.

8506465.8

4726801.9

11.

8506351.4

4726714.6

12.

8506242.9

4726619.1

13.

8506121.3

4726642.6

14.

8506028.8

4726657.1

15.

8505927.7

4726668.8

16.

8505835.6

4726698.8

17.

8505723.7

4726712.9

18.

8505732.0

4726805.6

19.

8505731.9

4726903.5

20.

8505733.5

4727026.8
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РЕШЕНИЕ № 894
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строи
телни материали – гнайсошисти, от находище „Райново“, разположено в землището на
гр. Симеоновград, община Симеоновград,
о б л ас т Х ас ко в о, н а „ И Н ЕРМ АТ “ – А Д ,
Стара Загора
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Райново“, разположено в землището на гр.
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, на „ИНЕРМАТ“ – АД, Стара Загора.
2. Определя концесионна площ в размер
77 987 кв. м, съвпадаща с площта на утвърдените запаси на находище „Райново“, при
граници с координати на точките от № 1
до № 7 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определ я по право за концесионер
„ИНЕРМАТ“ – АД, Стара Загора – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0063 от
19 декември 2002 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива гнайсошисти в границите
на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
гнайсошисти;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
гнайсошисти;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и да представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
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документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да спазва стриктно правилата и
нормите за извършване на взривни работи;
5.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.12. дейностите по предоставената концесия да се извършват след получаване на
разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2, буква „б“ от
Закона за пътищата.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
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6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след влизането в сила на положително решение по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) или решение да
не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находище
„Райново“, разположено в землището на
гр. Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, по реда на Закона за опазване на околната среда и предвид чл. 31, ал. 1
във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Райново“ – приложение към концесионния договор, представена
от „ИНЕРМАТ“ – АД, Стара Загора;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
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8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
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9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 2872 лв.,
определен на базата на 9572 тона/6-месечие
гнайсошисти и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Симеоновград по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ИНЕРМАТ“ – АД, Стара Загора, в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
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11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на контура на концесионната площ, съвпадащ с контура на
утвърдените запаси на находище „Райново“
(Координатна система „1970 г.“)
№

Х (m)

У (m)

1.

4587772.2

9445940.8

2.

4587718.1

9446187.8

3.

4587485.0

9446171.5

4.

4587498.0

9445958.0

5.

4587481.9

9445837.1

6.

4587498.6

9445813.0

7.

4587632.6

9445886.4

10906

РЕШЕНИЕ № 939
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2011 г.
На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2011 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни
от източноправославното, за които се ползва
платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда и
чл. 57, ал. 2 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) вторият ден на Великден – 25 април;
б) „Св. св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) рождената дата на пророка Мохамед – 14 февруари;
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б) Рамазан байрам – 30 и 31 август;
в) Курбан байрам – 7 и 8 ноември.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
а) Песах – 19 април;
б) Рош Ашана – 29 септември;
в) Йом Кипур – 8 октомври;
г) Сукот – 13 октомври.
4. За Арменската апостолическа православна
църква:
а) Бъдни вечер – 5 януари;
б) Рождество Христово – 6 януари;
в) Св. Вартананк – 3 март;
г) Велика събота – 23 април;
д) Великден – 24 април.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) Съборни дни – 12 юли и 19 август;
в) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите – 4 съботни
дни, ако според трудовия договор или акта
за назначаването им лицата са задължени да
работят в тези дни.
7. За Бахайската общност:
а) „Ноу – Руз“ (Бахайска Нова година) – 21 март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 23 май;
г) Рождението на Бахаулла – 12 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 19 март;
б) Нарасимха Чатурдаши – 16 май;
в) Ратха Ятра – 3 юли;
г) Кришна Джанмаштами – 22 август.
9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 17 май.
10. За Свидетели на Йехова в България:
Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 17 април.
11. За евангелските църкви:
Ден на Реформацията – 31 октомври.
12. За Будистката общност в България:
а) Будистка Нова година – 5 март;
б) Денят на Буда (Весак) – 17 май;
в) Денят Дхарма – 15 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11037
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ДОГОВОР

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Кралство Белгия за превоз на
допълнително оборудване за две фрегати клас
Е-71 „Вилинген“ и за един тристранен минен
ловец клас „Флауер“ (партиди 4-5), наричан
по-долу „Договор за превоз“, допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71
„Вилинген“ и един тристранен минен ловец
клас „Флауер“ между Република България и
Кралство Белгия
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 декември 2010 г. – ДВ,
бр. 100 от 2010 г. В сила от 21 декември 2010 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Кралство Белгия, наричани по-долу поотделно
„българската страна“ и „белгийската страна“ и
заедно „страните“,
имайки предвид взаимното споразумение
за подпомагане от белгийската страна за
транспортиране на допълнителното оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген“ и за
един тристранен минен ловец клас „Флауер“,
представляващо партиди 4 и 5 от Договора за
продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген“
и един тристранен минен ловец клас „Флауер“
между Република България и Кралство Белгия,
към който този договор следва да се счита
като допълнение,
имайки предвид необходимостта по тази
причина да се допълни чрез този договор Договорът за продажба на две фрегати клас Е-71
„Вилинген“ и един тристранен минен ловец
клас „Флауер“ между Република България и
Кралство Белгия, подписан на 07.07.2008 г.,
наричан по-долу „Договор за продажба“, чиито
условия не се променят от този договор,
се договориха за следното:
Член 1. Предмет
1.1. Белгийската страна организира превоз
на Партида 4 „Допълнително оборудване за две
фрегати клас Е-71“ и Партида 5 „Допълнително
оборудване за тристранен минен ловец“, както
е описано в анекси 2А и 2Б към Договора за
продажба, от Военноморска база в Зеебрюге
до пристанище Бургас в Република България.
1.2. Белгийската страна ще осигури превозът
да бъде извършен при спазване на всички изисквания за наличие на необходимите лицензии и
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други разрешителни за транспорт на оръжие и
взривоопасни материали, както и привличането
на специализиран персонал за тази дейност.
1.3. Съгласно чл. 1.1 и в неговия обхват
белгийската страна организира всички допълнителни дейности на териториите на
Кралство Белгия и на Република България,
свързани с превоза до пристанище Бургас, на
допълнителните резервни части и оборудване,
представляващи партиди 4 и 5 от Договора за
продажба. Това включва и: осигуряване на необходимите контейнери, колички, платформи
и друго оборудване за опаковане, укрепване,
натоварване/разтоварване на контейнерите и
имуществото по чл. 1.1; застраховане от името на българската страна на допълнителните
резервни части и оборудване, представляващи
партиди 4 и 5 от Договора за продажба, по
време на превоза от Военноморска база в
Зеебрюге до пристанище Бургас в Република
България; натоварване на допълнителните
резервни части и оборудване, представляващи
партиди 4 и 5 от Договора за продажба, на
пристанището за натоварване, транспортирането по море; разтоварване на пристанището в
Бургас; заплащане на дължимите пристанищни такси и всички разноски и други разходи,
свързани с превоза.
Член 2. Цена и условия на плащане
2.1. Общата цена за превоза и всички свързани дейности, както са описани в чл. 1 от
този договор, не надвишава един милион евро,
платима срещу фактура.
2.2. Не по-късно от 15 дни след влизането
в сила на този договор белгийската страна
издава фактура на българската страна за 90 %
от приблизителната сума по чл. 2.1 за превоза
и всички свързани дейности, както е посочено
в чл. 1 на този договор. Сумата следва да бъде
преведена на посочената по-долу банкова сметка:
Belgian Defense BFA-A/BONTVANGSTEN
ССР № 679-2008018-21
(Swift Code: PCHQBEBB)
(IBAN Code: BE17 6792 0080 1821)
DE BANK VAN DE POST
ANTWERPSESTEENWEG 59
B-1100 BRUXELLES
BELGIQUE
Референциите, споменати във фактурата,
следва да бъдат ясно записани на платежния
документ.
2.3. Окончателното уреждане на финансовите
задължения се извършва след разтоварването
на пристанище Бургас и при представяне от
белгийската страна на българската страна на
подробна фактура за извършените дейности и
след подписването на протокол за извършените
дейности от упълномощени представители на
страните.
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Член 3. Общи условия
3.1. Договорът за превоз е изготвен в два еднообразни екземпляра на български и английски
език. В случай на различия или противоречия
между езиковите версии на договора английската версия се счита за меродавна.
3.2. Нищо в Договора за превоз не се разглежда като противоречащо на Договора за
продажба. В случай на спор между страните
по отношение тълкуването или прилагането на
този договор важат условията на член 13 от
Договора за продажба.
3.3. Страните могат да прекратят този договор
по всяко време по взаимно съгласие. Прекратяването на този договор не освобождава страните
от финансовите задължения, които те са поели
по време на изпълнението му, произтичащи от
изпълнената част от договора и възникнали след
влизането му в сила в съответствие с член 4.1
от този договор.
3.4. Този договор ще бъде автоматично прекратен, след като страните изпълнят всичките
си задължения по него.
Член 4. Влизане в сила
4.1. Договорът за превоз влиза в сила от деня
на приключване на българските национални
процедури по одобряването му.
4.2. Ако има разходи, направени от белгийската страна във връзка с този договор преди
влизането му в сила, българската страна не
носи отговорност за тях.
Дата на подписване: 7 декември 2010 г.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
генерал-лейтенант
Галимир Пехливанов,
военен представител
във Военния комитет
на НАТО и Военния
комитет на ЕС
11029

За Министерството
на отбраната на
Кралство Белгия:
генерал-майор
Р. Дебаене,
началник на
отдел „Доставки“

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
(Утвърдено с Решение № 710 от 1 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
20 декември 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Социалистическа република Виетнам, наричани по-долу „договарящите
страни“,

ВЕСТНИК
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Водени от желанието си да развият своите
приятелски и традиционни двустранни отношения и да укрепят сътрудничеството помежду си,
Изразявайки готовността си да освободят
гражданите на двете държави, притежатели на
валидни дипломатически и служебни/официални паспорти, от изискването за виза за влизане
на територията на всяка една от държавите,
При зачитане на Виенската конвенция за
дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения
от 1963 г.,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Гражданите на всяка от договарящите
страни, притежаващи валидни дипломатически
или служебни/официални паспорти, имат право
да влизат, преминават транзит и пребивават
без виза на територията на другата договаряща
страна за срок от не повече от деветдесет дни
в рамките на всеки сто и осемдесет дневен
период, считано от датата на първото влизане.
2. Гражданите на всяка една от договарящите
страни влизат и напускат територията на другата
договаряща страна през граничните контролно-пропускателни пунктове за преминаване
на държавните граници на тази договаряща
страна, отворени за международно движение.
Член 2
1. Гражданите на всяка от договарящите
страни, притежаващи валидни дипломатически
или служебни/официални паспорти и назначени
на работа в дипломатическите и консулските
представителства или в постоянните є представителства към международни организации на
територията на другата договаряща страна, е
необходимо да получат съответна входна виза
от посолството на другата договаряща страна
преди първото влизане.
2. Разпоредбата на т. 1 на този член се разпростира и върху членовете на семействата на
посочените граждани, които живеят заедно с
тях по време на официалното им пребиваване
и притежават валидни дипломатически или
служебни/официални паспорти – съпруг или
съпруга, деца до 18 г., ако не са сключили брак,
пълнолетните деца, ако са трайно нетрудо
способни, или деца до 25 г., включително и на
другия съпруг, ако учат в приемащата държава
и не са сключили брак.
Член 3
Гражданите на една от договарящите страни, ползващи се с привилегии и имунитети,
по време на пребиваването си на територията
на другата договаряща страна са длъжни да
спазват действащото законодателство на тази
договаряща страна.
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Член 4
1. По причини, свързани с обществения
ред, националната сигурност или общественото здраве, договарящите страни могат да
спрат изцяло или частично действието на това
споразумение. Спирането и възобновяването трябва да бъдат съобщени незабавно по
дипломатически път на другата договаряща
страна и влизат в сила от деня на получаване
на съответното уведомление.
2. Всяка от договарящите страни си запазва
правото да откаже влизане или пребиваване
на своята територия на гражданин на другата
страна, притежаващ валиден диполматически
или служебен/официален паспорт, както и да
прекрати или съкрати срока на пребиваването
му на своя територия по причини, свързани
с националната сигурност, обществения ред
и здравеопазването, или поради това, че е
persona non grata.
Член 5
1. Договарящите страни се задължават да си
разменят по дипломатически път образци от
действащите в момента дипломатически или
служебни/официални паспорти при подписването на това споразумение.
2. В случай че една от договарящите страни
въведе каквито и да било промени в издаваните
от нея дипломатически или служебни/официални паспорти, то тя следва да предостави по
дипломатически път на другата страна образци
от новите паспорти в максимално кратък срок,
считано от датата, от която влизат в сила съответните промени.
Член 6
1. В случай че гражданин на една от договарящите страни, притежаващ паспортите,
описани в член 1, загуби или повреди споменатия документ на територията на другата
договаряща страна, той незабавно уведомява
за това компетентните органи на приемащата
държава.
2. Вместо загубения или повреден документ
дипломатическото или консулското представителство на държавата, чийто гражданин е
това лице, му издава документ за пътуване,
който временно заменя паспорта. Напускането на територията на приемащата държава е
възможно в съответствие с нейното действащо
законодателство.
Член 7
Двете договарящи страни ще осигурят найвисоко ниво на защита срещу подправяне на
дипломатическите и служебните/официалните
паспорти.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Член 8
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на двете договарящи страни,
произтичащи от други международни договори
и споразумения, по които те заедно или поотделно са страни.
Член 9
В случай че възникнат спорове или разногласия по тълкуването или прилагането на
това споразумение, договарящите страни ги
решават по дипломатически път чрез преговори
и консултации.
Член 10
Това споразумение може да се допълва и
изменя по взаимно съгласие между договарящите страни чрез размяна на ноти по дипломатически път.
Член 11
1. Това споразумение се сключва за не
определен срок и влиза в сила шестдесет дни
от деня на получаване по дипломатически
път на последното писмено уведомление за
изпълнението от договарящите страни на
вътрешноправните процедури, необходими за
влизането му в сила.
2. Всяка от договарящите страни може да
прекрати това споразумение по дипломатически
път чрез писмено уведомление, изпратено до
другата страна. Прекратяването влиза в сила
деветдесет дни след датата на получаването на
съответната нотификация.
3. С влизането в сила на това споразумение се прекратява действието на Спогодбата
между правителството на Народна република
България и правителството на Социалистическа република Виетнам за установяване
облекчен визов режим, сключена чрез размяна
на ноти с еднакви текстове и влязла в сила
на 1 юни 1966 г.
Подписано в град София на 7 юли 2010 г.
в два оригинални екземпляра на български,
виетнамски и английски език, като всеки от
тях притежава еднаква сила. В случай на различия при тълкуването на разпоредбите на това
споразумение английският текст ще се ползва
с предимство.
За правителството
на Република България:
Милен Люцканов,
заместник-министър
на външните работи
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За правителството
на Социалистическа
република Виетнам:
Нгуен Куок Куонг,
заместник-министър
на външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството
на земята, транспорта и морските дела на
Република Корея за обмен и сътрудничество в
изграждането на транспортна инфраструктура
(Одобрен с Решение № 762 от 21 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 26
октомври 2010 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на земята, транспорта и морските дела на Република Корея
(посочени по-долу като „страните“),
Желаейки да облекчат взаимното сътрудничество при изграждане на транспортна инфраструктура и обмен и сътрудничество,
Постигнаха следните договорености:
1. Цел
Основна цел на този Меморандум за разбирателство (МР) е:
а) да насърчава взаимния интерес чрез
обмен на технологии и опит в строителството
на транспортна инфраструктура;
б) да разширява сътрудничеството между
организациите, имащи отношение към строителството в държавите на всяка една от страните, като засилва конкурентоспособността на
местните и международните пазари.
2. Обхват
Сътрудничеството в рамките на този МР
може да включва, но не се ограничава до
следните дейности:
а) развитие на социален капитал, като пътища, железници, летища и пристанища;
б) всякакви други форми на сътрудничество,
които бъдат договорени от страните.
3. Метод
Методите на сътрудничество по този МР
могат да включват следното:
а) обмен на информация относно изграждане
и управление на транспортна инфраструктура;
б) обмен и обучение на експерти, изследователи и технически лица;
в) разширяване на двустранното сътрудничество по отношение на проекти за развитие
и строителство в държавите на страните или
в трети държави (включително изграждане на
смесени дружества);
г) насърчаване на участието в технически
семинари, изложби и изложения;
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д) непрекъснат обмен на човешки ресурси,
оборудване и материали, свързани с транспорта
в държавите на двете страни;
е) подкрепа на съответните институции и
заинтересовани организации и лица в държавите на страните относно достъпа до пазара в
двете страни и други искания;
ж) всяка друга форма на сътрудничество,
която може да бъде договорена от страните.
4. Изпълнение
а) Страните ще насърчават и облекчават
директните контакти и сътрудничеството между
държавните институции и частни компании и
ще подкрепят изпълнението на програми за
сътрудничество за реализацията на този МР.
б) Двете страни ще подкрепят компаниите
в усилията им да установяват директни контакти и да засилват връзките на приятелство
и сътрудничество.
в) Страните могат да провеждат работни
експертни срещи във време и място, решено
от тях, за обсъждане на формите на сътрудничество и обмен на информация.
г) Освен ако няма друга договореност, всяка
страна ще покрива разходите си по дейностите
на сътрудничество по този МР.
5. Консултации
Двете страни ще провеждат консултации
по искане на която и да е от тях по всеки
въпрос, който се отнася до разпоредбите на
този меморандум, и съвместно ще се стараят
да разрешават всякакви неразбирателства или
трудности в духа на сътрудничество и взаимно
разбирателство.
6. Влизане в сила и прекратяване
а) Този МР влиза в сила от датата на подписване и ще остане валиден дотогава, докато
една от двете страни не реши да го прекрати
с писмено предизвестие от 90 дни до другата
страна.
б) Този МР може да бъде изменян по всяко
време с двустранното писмено съгласие на
страните.
Подписан в два екземпляра на 26 октомври
2010 г. в гр. Бусан, Република Корея, на български, корейски и английски език, всеки от
които с еднаква сила. В случай на разногласия
превес има английският текст.
За Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията на 		
Република България:
Александър Цветков,		
министър
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За Министерството
на земята,
транспорта и
морските дела на
Република Корея:
Чънг Джонг-Хуан,
министър
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ДЕКЛАРАЦИЯ „ВИА КАРПАТИЯ“

за продъ л жaване на най-кратк и я пътен
маршру т по оста Север – Юг, свързващ
Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния,
България и Гърция
(Одобрена с Решение № 763 от 21 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 22
октомври 2010 г.)
Министрите, отговарящи за транспорта, на
Република България, Република Гърция, Република Унгария, Република Литва, Република
Полша, Румъния и Словашката република,
Като подчертават значимостта от интегрирана, устойчива и ефикасна транспортна инфраструктура на пазара на Европейския съюз,
Като се водят от необходимостта да се осигури плавен и безпроблемен транспорт между
регионите,
Като имат предвид необходимостта от осигуряване на взаимосвързаност на националните
транспортни мрежи и достъп до всички региони
на Европейския съюз, особено до отдалечените
и периферни такива,
Като вземат под внимание създаването на
най-краткия пътен маршрут по оста Север – Юг,
позволяващ безпроблемен превоз на пътници
и стоки между Северна и Южна Европа,
Като желаят да използват потенциала и да
ускорят икономическия растеж на най-слабо
развитите региони в Европейския съюз,
Като отчитат съществуващото ревизиране
на насоките на ЕС за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа,
Като подчертават нуждата от оптимизиране
на формата на Трансевропейската транспортна
мрежа и изтъкват съществуването все още на
тесни места, които влияят негативно върху
ефикасността на транспортната система,
Заявяват, че:
• ще положат всички възможни усилия
за развитието на пътния маршрут Клайпеда – Каунас – Бялисток – Люблин – Ржежов – Кошице – Мишколц – Дебрецен – Орадя – Лугож – Калафат/Констанца – София/
Свиленград – Солун;
• ще възприемат гореспоменатия пътен
маршрут като един от приоритетите на националните си транспортни политики;
• ще предприемат всички възможни действия
за включването на гореспоменатия пътен маршрут в пълната му дължина в Трансевропейската
транспортна мрежа в рамките на ревизираните
насоки на ЕС;
• ще си сътрудничат интензивно с оглед
отстраняване на съществуващите пречки и
осигуряване на безпроблемен международен
транспорт по този маршрут;
• ще предприемат създаването на такива
условия за транспорта, при които транзитните
превози на стоки и пътници по този маршрут да
бъдат ефективни и икономически рентабилни;
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• с цел извършването на подробен анализ
на всички аспекти на създаване и функциониране на този пътен маршрут ще се сформира
работна група, съставена от експерти на всички
участващи страни, която ще извършва своята
дейност и сътрудничество под формата на ежегодни срещи и постоянни работни контакти и
ще се председателства на ротационен принцип.
С тази Декларация „Виа Карпатия“, под
писана на 22 октомври 2010 г. в гр. Ланцут
(Полша), се заменя съществуващата Декларация от Ланцут от 27 октомври 2006 г.
Подписана на 22 октомври 2010 г. в Ланцут (Полша) в седем оригинала, всички на
английски език.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, функциите, структурата, организацията и
дейността на Националния съвет по генетични
ресурси в животновъдството, наричан по-нататък „съвета“.
Г л а в а

в т о р а

СТАТУТ НА СЪВЕТА
Чл. 2. (1) Съветът е постоянен консултативен орган към Националния координатор по
генетични ресурси в животновъдството съгласно
чл. 18а, aл. 3 от Закона за животновъдството.
(2) В съответствие с чл. 18а, ал. 2 от Закона
за животновъдството Национален координатор
по генетичните ресурси в животновъдството е
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА
Чл. 3. (1) При осъществяване на функциите
си съветът подпомага Националния координатор при изпълнение на правомощията му в
областта на развъдната дейност, управлението
и съхраняването на генетичните ресурси.
(2) Съветът изпълнява функциите си по aл. 1,
като прави предложения и дава становище:
1. при определяне на националните приоритети по управление, съхранение и устойчиво
използване на националните генетични ресурси
в животновъдството;
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2. по инициативите, работата и участието
на страната ни в международни органи и организации, свързани с управлението на генетичните ресурси, съхраняването на генофонда
и биологичното разнообразие на животинските
видове на Планетата;
3. при разработване на национални, транс
гранични, регионални и други международни
стратегии и програми за опазване и устойчиво
развитие на генетичните ресурси в животновъдството в съответствие с националните
приоритети;
4. при разработване на нормативни актове в
областите, отнасящи се до управлението и съхраняването на генетичните ресурси и развъдната
дейност, като прави препоръки относно тяхното
приемане, изменение, допълнение или отмяна;
5. по конкретни дейности, свързани с планирането, организацията, управлението и контрола
по отношение на опазването и устойчивото
развитие на националните генетични ресурси,
на развъдната дейност, на други дейности в
животновъдството, свързани с повишаване на
неговата ефективност и просперитет;
6. за използване на икономически и финансови механизми за подпомагане на националните генетични ресурси, развъдната дейност и
животновъдството като цяло.
(3) Съветът подпомага дейността на Националния координатор и управлението на
националните генетични ресурси чрез:
1. създаване на предпоставки и съдействие
за внедряване на Глобалната стратегия на
ФАО за управление на генетичните ресурси
на селскостопанските животни;
2. разработване и прилагане на национална
стратегия и план за действие за управление, мониторинг, инвентаризация, оценка на рисковия
статус и съхраняване на генетичните ресурси
в животновъдството;
3. иницииране и съдействие за изграждане
на национални, регионални и междурегионални мрежи за разработване на общи политики,
дейности, обучения, научни изследвания и т.н.
в областта на генетичните ресурси;
4. участие в изготвянето на Национален
доклад за състоянието на генетичните ресурси
в Република България;
5. изготвяне на предложения за попълване
и коригиране на базата данни в DAD-IS по
отношение на националните генетични ресурси;
6. съдействие за създаване и поддържане на
национална база данни за генетични ресурси
в животновъдството на Република България;
7. изготвяне на анализи за състоянието на
генетичните ресурси и развитието на отделните отрасли на животновъдството, като прави
прогнози за процесите и препоръки за тяхното
управление;
8. организиране на публични дискусии,
семинари по въпросите на развитието на генетичните ресурси в животновъдството;
9. организиране на публични изяви, свързани
с популяризирането на развъдната дейност и
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националните генетични ресурси – изложения,
аукциони, конференции и т.н.;
10. внедряване на прогресивни био- и информационни технологии в управлението на
генетичните ресурси и развъдната дейност;
11. унифициране на развъдната документация и използвания софтуер в областта на
развъдната дейност;
12. реализиране на конкретни дейности по
изпълнението на развъдните програми на развъдните организации.
(4) Съветът консултира Националния координатор при участието му във:
1. определяне на актуални стратегически
направления в управлението на генетичните
ресурси и развъдната дейност с цел изпълнение
на приоритетни цели на МЗХ;
2. обсъждане и прилагане на стратегии и
оперативни действия на МЗХ в областта на
генетичните ресурси и развъдната дейност в съответствие с Общата селскостопанска политика;
3. определяне на националните стратегически направления на научните изследвания в
областта на генетиката и развъдната дейност;
4. разработване и предлагане на специализирани програми и курсове за обучение в
областта на развъдната дейност, управлението
и съхраняването на генетичните ресурси в
животновъдството.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА
Чл. 4. (1) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството се състои от
председател, секретариат и членове.
(2) Съветът осъществява своите функции по
секции, както следва:
1. секция „Говедовъдство“;
2. секция „Биволовъдство“;
3. секция „Овцевъдство“;
4. секция „Козевъдство“;
5. секция „Свиневъдство“;
6. секция „Коневъдство“;
7. секция „Птицевъдство“;
8. секция „Пчеларство“;
9. секция „Застрашени от изчезване и изчезващи породи“.
(3) По предложение на председателя на съвета всяка секция избира по един представител
за формиране на контактна група, разглеждаща
въпроси от общ интерес за животновъдните
отрасли.
Чл. 5. (1) Председател на Националния съ
вет по генетични ресурси е изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в
качеството си на Национален координатор по
генетични ресурси.
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета пред всички органи
и организации у нас и в чужбина;
2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;
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3. ръководи заседанията и цялостната работа
на съвета;
4. представя на министъра на земеделието и
храните, на други национални и международни
институции и организации предложенията и
становищата на съвета и съдейства за тяхното
изпълнение;
5. информира съвета относно движението
и изпълнението на неговите предложения,
становища и инициативи.
Чл. 6. (1) Секретариатът на съвета се състои
от главен секретар и секретари на секциите.
(2) Главен секретар на съвета е директорът
на Главна дирекция „Селекция и репродукция
в животновъдството“. Секретари на секциите
на съвета са служители на Главна дирекция
„Селекция и репродукция в животновъдството“.
(3) Секретариатът на съвета организира и
координира дейността, провеждането на заседанията, води архива и кореспонденцията на
съвета.
(4) Главният секретар на съвета координира
дейността на секретарите на секциите на съвета
по организиране и подготовка на заседанията
на секциите и изпълнява функциите по ал. 3
за контактната група, като:
1. подготвя проект на дневния ред за заседанията на контактната група;
2. организира провеждането на заседанията,
включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;
3. организира воденето на протокол от заседанията;
4. изпраща на членовете на контактната
група копие от протокола с приетите решения;
5. води архива на контактната група;
6. осъществява връзката и координацията
между членовете на контактната група.
(5) Секретарите на секции изпълняват
функциите по aл. 3 за съответната секция на
съвета, като:
1. подготвят проект на дневния ред за заседанията на секцията;
2. изпращат с придружително писмо копие
от утвърдения дневен ред на всички членове
на секцията;
3. организират провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по
точките от дневния ред или предоставянето им;
4. водят протокол от заседанията;
5. изпращат на членовете на секцията копие
от протокола с приетите решения;
6. водят архива на секцията;
7. осъществяват връзката и координацията
между членовете на секцията.
Чл. 7. (1) Членове на съвета са:
1. по един представител на всички развъдни
организации, получили разрешение по чл. 29б,
ал. 2 от Закона за животновъдството;
2. други неправителствени организации.
(2) Сдруженията по ал. 1 определят своите
представители съгласно уставите си.
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(3) Участието на членовете в работата на
съвета е лично и те могат да бъдат замествани
от други лица само по изключение след предварително информиране на съответния секретар.
(4) Членове, които не участват редовно в
повече от една трета от заседанията на съвета
през годината, се предлагат от секретаря за
отзоваване от неправителствената организация
и се предлага нов член.
(5) Членовете на съвета имат равни права при
изготвяне на становища, предложения, проекти
на нормативни актове, схеми, решения и др.,
отнасящи се до управлението и съхраняването
на генетичните ресурси и развъдна дейност.
Чл. 8. (1) Поименният състав на съвета се
определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ на основата на писмено
предложение на ръководителите на сдруженията по чл. 7, aл. 1, т. 1 и избор от членовете на съответната секция по чл. 4, aл. 3.
(2) Промените в поименния състав на съвета се правят въз основа на писмено предложение от съответната развъдна организация съобразно изискванията за членство по
този правилник.
(3) Промените по aл. 2 се извършват със
заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
(4) Представители на заинтересовани страни, невключени в състава на съвета, могат да
участват в работата му във връзка с обсъждане
на теми и проблеми, засягащи дейността им,
без право на глас.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
НА СЪВЕТА
Чл. 9. (1) Националният съвет по генетични
ресурси в животновъдството е постояннодействащ орган.
(2) Секциите на съвета работят по индивидуален план и осъществяват функциите по
глава трета за съответния отрасъл на животновъдството.
(3) Съветът заседава както следва: секции
„Биволовъдство“, „Свиневъдство“ и „Коневъдство“ – в последната сряда от месеца; секции
„Говедовъдство“, „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ – в последения четвъртък на месеца;
секции „Птицевъдство“, „Пчеларство“ и „Застрашени от изчезване и изчезващи породи“ – в
последния петък на месеца.
(4) Периодичността на заседанията на отделните секции се определя на първото им
заседание.
(5) При необходимост съветът се свиква
на извънредни заседания по предложение на
председателя или по искане на повече от 1/3
от членовете на съответната секция.
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(6) Заседания на контактната група се свикват
от председателя на съвета или по искане на
повече от 1/3 от членовете є при необходимост
за обсъждане на въпроси от общ интерес за
два и повече животновъдни отрасъла.
(7) Предложенията, решенията и становищата на контактната група по aл. 6 се приемат
след утвърждаването им от заинтересованите
секции на съвета.
Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се провеждат в сградата на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
в София.
(2) По предложение на председателя или
членовете на съвета заседанията могат да се
провеждат и на друго място, което се обявява
предварително заедно с дневния ред на заседанието.
Чл. 11. (1) Заседанието на съвета протича
при предварително обявен дневен ред, който
се изготвя от секретарите, утвърждава се от
председателя на съвета и се изпраща заедно с
материалите от дневния ред по електронната
поща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави
предложения до секретарите на съвета за
включване на въпроси в дневния ред.
(3) На заседанието могат да се разглеждат
и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, след гласуване с обикновено
мнозинство в присъствието на всички членове
на съответната секция или контактната група.
Чл. 12. (1) Заседанията на съвета се считат
за редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от списъчния състав на съответната
секция или на контактната група. При липса
на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай
че е възпрепятстван да присъства на заседание,
може да изрази писмено становището си по
материалите от дневния ред, като същото се
зачита за глас. Становището се прилага към
протокола от заседанието.
(3) Съветът по изключение може да приема решение и неприсъствено чрез протокол,
към който се прилага проектът на решение,
придружен от докладна записка. В този случай решението е прието, ако е подкрепено от
две трети от членовете на съвета. В случай че
решението не бъде прието, то се разглежда на
следващото заседание на съвета.
(4) Съветът се ръководи от неговия председател.
(5) Всеки член на съвета е с право на един
глас.
(6) Решенията на съвета се приемат с
обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове с явно гласуване.
(7) При равенство на гласовете решаващ е
гласът на председателя на съвета.
Чл. 13. (1) На заседанията на секциите на
съвета и на контактната група се води протокол.

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

(2) Протоколът се подписва от секретаря
на съответната секция.
(3) Към протоколите с приетите решения
се прилагат и документите, обсъдени на заседанията.
(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря на секцията.
(5) В срок до 7 дни след провеждането на
всяко заседание копия-извлечения от протоколите, съдържащи решенията и предложенията,
се изпращат от секретаря до всички членове
на секцията, до секретаря и до председателя
на съвета.
Чл. 14. Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет
по генетични ресурси в животновъдството
се осигурява от Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството.
Чл. 15. (1) За своята дейност членовете на
съвета не получават възнаграждение.
(2) Членовете на съвета, които не живеят в
населеното място, в което се провежда заседанието на съвета, се командироват за сметка на
организациите, които представляват.
Чл. 16. (1) Решенията на съвета са публични
и се публикуват в отделен раздел на официалната
интернет страница на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция в животновъдството.
(2) Изявления от името на съвета пред
средствата за масово осведомяване може да
прави Националният координатор по генетични
ресурси в животновъдството.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 18а, aл. 4 от Закона за животновъдството.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
10599

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели (обн.,
ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. води, които са лекарствен продукт по
смисъла на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина;“.
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2. В ал. 2 думите „Органите на Държавен
санитарен контрол (ДСК)“ се заменят с „Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2, т. 2 думите „минимума
изисквания по отношение на микробиологичните и химичните показатели“ се заменят с
„минималните изисквания“.
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В населени места с изградена и
функционираща водоснабдителна система доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни
се допуска по изключение и за ограничен период от времe в случаи на бедствия и аварии,
водещи до прекъсване на водоподаването или
до силно влошаване качеството на питейната
вода, както и при режимно водоснабдяване.
(2) При изпълнение на задълженията по ал. 1
водоснабдителните организации са длъжни да
предприемат необходимите мерки доставяната
с цистерни вода да отговаря на всички изисквания на наредбата и да не създава риск за
здравето на потребителя.“
§ 4. В чл. 5, ал. 2 думите „оценка на ефективността на предвидените по чл. 10 действия.“
се заменят с „изпълнение на задълженията по
чл. 10“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „предприятия на хранително-вкусовата промишленост“ се заменят
с „обекти за производство на храни“.
2. В ал. 3 думите „обществени функции“ се
заменят с „обществено предназначение“.
3. Алинея 4 се изменя:
„(4) В случаите, когато поради състоянието
и поддръжката на вътрешната разпределителна
система има риск качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, да не съответства на показателите по приложение № 1:
1. водоснабдителните организации са длъжни да информират собствениците на имоти за
възможните за предприемане мерки за отстраняване на несъответствията с цел намаляване
или предотвратяване на риска;
2. водоснабдителните организации въвеждат
подходящ метод за обработка на водата преди
разпределението є във водопроводната мрежа с
оглед редуциране или отстраняване на риска от
възникване на отклонения при потребителите;
3. водоснабдителните организации дават информация и съвети на засегнатите потребители
за всички други възможности, чрез които може
да се постигне корекция на отклоненията при
крайния консуматор.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „местните компетентни
органи“ се заменят с „водоснабдителните организации и регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“.
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2. В ал. 5 думите „радиологичните показатели“ се заменят с „показателите по приложение
№ 1, таблица Г, за които минималната честота
за вземане на проби и изпитване е веднъж на
5 години“.
§ 7. В чл. 9, ал. 6, т. 3 думата „радий226“ се
заменя с „обща алфа-активност“.
§ 8. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай че питейната вода представлява
потенциална опасност за здравето поради несъответствие със стойностите на показателите по
приложение № 1 или друга причина, органите
на ДЗК забраняват или ограничават употребата
є, като незабавно уведомяват потребителите за
това и им предоставят необходимите съвети.
При необходимост могат да се предприемат и
други действия за опазване на здравето.“
§ 9. Член 11 се изменя:
„Чл. 11. (1) В случаите, когато не съществува
алтернативна възможност за водоснабдяване,
министърът на здравеопазването може да разреши ползването на вода за питейно-битови цели
с отклонение от изискванията по приложение
№ 1, таблица Б до определена от него максимална стойност, без да се допуска опасност за
здравето на потребителите.
(2) Отклонението се разрешава за възможно
най-кратък период от време, не по-дълъг от
три години.
(3) В края на периода се извършва преглед
и оценка на изпълнението на действията за
отстраняване на отклонението и постигнатия
напредък.“
§ 10. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Министърът на здравеопазването може да разреши повторно удължаване на
срока за ползване на вода за питейно-битови
цели с отклонение за период не по-дълъг от
три години въз основа на информацията от
извършения преглед и оценка на действията
по чл. 11, ал. 3 и становище от директора на
РИОКОЗ.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здраве
опазването предоставя на Европейската комисия
подробна информация по чл. 11, ал. 3, както
и мотиви за повторното удължаване на срока
за ползване на вода за питейно-битови цели с
отклонение.“
§ 11. Създава се чл. 11б:
„Чл. 11б. В изключителни случаи министърът на здравеопазването може да поиска от
Европейската комисия да разреши ползването
за трети път на вода за питейно-битови цели
с отклонение, за срок не по-дълъг от три години. Европейската комисия се произнася в
тримесечен срок.“
§ 12. Създава се чл. 11в:
„Чл. 11в. (1) Разрешенията по чл. 11, 11а и 11б
се издават въз основа на постъпило заявление
от съответната водоснабдителна организация,
в което се посочват:
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1. наименованието и адресът на водоснабдителната организация;
2. мотивите за искане на разрешение за
ползване на вода за питейно-битови цели с
отклонение;
3. показателят, за който се иска разрешаване на отклонение, и данните от предходен
мониторинг;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатият
географски район, общото количество вода,
доставяно в денонощие, броят население,
обектите за производство на храни, които използват водата;
5. подходящата схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е
необходимо;
6. резюме на плана за необходимите мерки
за отстраняване на отклонението, включително
график за дейностите, оценка на разходите и
условия за преразглеждане на плана.
(2) Когато предоставените данни по ал. 1
не дават достатъчна информация за вземане
на решение, министърът на здравеопазването
има право да изисква по-подробни сведения
за обстоятелствата по т. 1 – 6.
(3) В случаите по чл. 11 и 11а министърът
на здравеопазването се произнася в срок до 25
дни от подаване на заявлението по ал. 1, като
издава разрешение или прави мотивиран отказ.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 13. Създава се чл. 11г:
„Чл. 11г. (1) Разрешението за ползване на
вода за питейно-битови цели с отклонение
съдържа:
1. основанията за издаване на разрешението;
2. показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;
3. максималната стойност, до която се разрешава отклонение от съответната допустима
стойност на показателя, определена с наредбата;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатия
географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, обекти за
производство на храни, които използват водата;
5. подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е
необходимо;
6. резюме на плана за необходимите мерки
за отстраняване на отклонението, включително
график за дейностите, оценка на разходите и
условия за преразглеждане на плана;
7. срок, за който се разрешава отклонението.
(2) В случаите, когато несъответствието с
допустимите стойности на показателите по
приложение № 1 е незначително и предприетите в съответствие с чл. 10, ал. 2 действия са
достатъчни за отстраняване на проблема в срок
от 30 дни, директорът на съответната РИОКОЗ
може да разреши ползване на вода за питей-
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но-битови цели с отклонение, като определи
максималната стойност, до която се допуска
отклонението, и срок за отстраняването му.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато в дадена
зона за водоснабдяване е установено несъответствие с допустимата стойност по един и същ
показател в продължение на повече от 30 дни
общо през последните 12 месеца.
(4) При издаване на разрешение за ползване
на вода за питейно-битови цели с отклонение,
с изключение на случаите по ал. 2, РИОКОЗ
и съответната водоснабдителна организация са
длъжни своевременно и по подходящ начин съвместно да информират засегнатите потребители
за издаденото разрешение и условията по него,
като осигурят даване на съвети и консултации
за рисковите групи от населението.
(5) Министърът на здравеопазването уведомява Европейската комисия в срок до два месеца
за всяко издадено разрешение по чл. 11, 11а и
11б за зони на водоснабдяване с разпределяно
количество вода над 1000 м3 средно на ден или
с население, свързано към водоснабдителната
система над 5000 човека, като предоставя и
информацията по ал. 1.“
§ 14. В чл. 12 думите „за качество“ се заменят с „по приложение № 1“.
§ 15. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат и
за веществата и материалите, използвани за
изграждане на нови инсталации и съоръжения, както и по отношение на примесите с
произход от тях.“
§ 16. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Водоснабдителните организации
предоставят данните от извършения мониторинг
по чл. 7 на съответната РИОКОЗ.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят ежемесечно най-късно до 20-о число на следващия
месец по зони на водоснабдяване съгласно
изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с
изискванията за докладване на Европейската
комисия.
(3) Регионалната инспекция за опазване
и контрол на общественото здраве извършва
преглед и оценка на постъпилите от съответните водоснабдителни организации данни и при
необходимост изисква допълване или корекция
на данните.
(4) За всяка една зона на водоснабдяване
РИОКОЗ добавя към получените от водоснабдителните организации данни данните от извършения от инспекцията мониторинг по чл. 8.
(5) Данните от извършения от водоснабдителните организации и РИОКОЗ мониторинг
за всяка зона на водоснабдяване се предоставят
ежемесечно на Министерството на здравеопазването най-късно до 30-о число на следващия
месец съгласно изготвен от Министерство
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то на здравеопазването електронен формат, в
съответствие с изискванията за докладване на
Европейската комисия.
(6) Министерството на здравеопазването
извършва преглед и оценка на постъпилите
по ал. 5 данни и при необходимост изисква
допълване или корекция на данните.“
§ 17. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Министерството на здравеопазването въз основа на получените по реда
на чл. 14 данни изготвя ежегодно обобщен
национален доклад за качеството на водата за
питейно-битови цели, като взема предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 5, чл. 9,
ал. 1, чл. 10 и чл. 11г, ал. 4 и 5.
(2) За изготвянето на доклада по ал. 1 при
необходимост Министерството на здравеопазването може да изисква допълнителна информация
от водоснабдителните организации и РИОКОЗ.
(3) Министерството на здравеопазването на
всеки три години изготвя сборен национален
доклад, съставен от съответните доклади по
ал. 1, който се публикува в рамките на една
година след края на отчетния период. Първият
доклад се изготвя за периода 2002 – 2004г.
(4) Министерството на здравеопазването
предоставя на Европейската комисия доклада
по ал. 3 в срок от два месеца след неговото
публикуване, като с първия доклад се предоставя
и информация по прилагането на чл. 6, ал. 4
и приложение № 1, таблица Б, забележка (10).
(5) В случай че Европейската комисия е
разработила конкретни насоки за докладване
от страните членки, Министерството на здравеопазването може да изпълни задълженията
по ал. 4 чрез предоставяне на данните по
чл. 14 и друга информация съгласно утвърден
електронен формат.“
§ 18. Член 15 се изменя:
„Чл. 15. Водоснабдителните организации и
органите на ДЗК са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до адекватна и актуална
информация за качеството на питейната вода.“
§ 19. Член 16 се отменя.
§ 20. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „допълнителна разпоредба“ се
заменят с „допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1, буква „б“ думите „хранително-вкусовата промишленост за производство, обработка, съхранение или продажба на продукти
или суровини“ се заменят с „предприятията от
хранителната промишленост за производството,
преработката, съхранението или продажбата на
продукти или на вещества“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. „водоснабдителни организации“ са В и К
операторите по смисъла на чл. 2 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализа-
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ционните услуги или други юридически лица,
които експлоатират водоснабдителна система
за питейно-битово водоснабдяване.“;
в) точка 6 се заличава.
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3
ноември 1998 г. относно качеството на водите,
предназначени за човешка консумация (обн., ОВ,
Специално издание 2007 г., Глава 15, том 04).“
§ 21. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 думите „и чл. 20 от Закона за народното здраве“ се заличават.
2. Параграф 5 се отменя.
3. В § 8 думите „ДСК по реда на Закона
за народното здраве и правилника за неговото
прилагане“ се заменят с „ДЗК по реда на Закона
за водите и Закона за здравето“.
§ 22. В приложение № 1 към чл. 3, т. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Приложение № 1
към чл. 3, т. 2“ се заменят с „Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 2“.
2. В таблица Б, забележка (3) думите „25
mg/l“ се заменят с „25 µg/l“.
3. В таблица В, колона втора, срещу показател „цинк“ числото „5,0“ се заменя с „4,0“.
4. Таблица Г се изменя така:
„Таблица Г
Радиологични показатели
Показател
Тритий

МС
100

Единица

Забележки

Bq/l

О б щ а и н д и к а - 0,10
тивна доза

mSv/year Забележ к и (1)
и (2)

Обща а лфа-а к- 0,5
тивност

Bq/l

Забележка(3)

О бщ а б е т а- а к- 1,0
тивност

Bq/l

Забележка(3)

Естествен уран 0,03 mg/l
Забележки:
(1)
С изключение на тритий, 40калий, радон и
разпадните му продукти.
(2)
Съответствието по показателя обща индикативна доза се оценява по контролни нива на
обща алфа-активност и обща бета-активност. При
превишаване на контролно ниво се извършва
експертна оценка на общата индикативна доза от
органите на ДЗК.

Контролно ниво.“
§ 23. В приложение № 2 към чл. 7, т. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Приложение № 2
към чл. 7, т. 1“ се заменят с „Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2“.
2. В таблица Б.1 се правят следните изменения и допълнения:
(3)

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

а) на ред първи, колона втора „Постоянен
мониторинг“ числото „4“ се заменя с „2“;
б) на ред първи, колона трета „Периодичен
мониторинг“ числото „1“ се заменя със „Забележка (4)“.
3. В забележките под таблици Б. 1 и Б. 2
се създава забележка (4):
„(4) 1 проба на 2 години.“
§ 24. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 6
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица А, колона 2 „Метод“ съкращението „pr“ се заличава.
2. Таблица Б се изменя така:
„Таблица Б
За посочените по-долу показатели методите
за анализ трябва като минимум да измерват
концентрации, равни на стойностите на показателите, с точност, прецизност и граница на
откриване, както е посочено. Резултатът трябва
да бъде изразен със същия брой десетични
знаци, както при стойностите на показателите
в приложение № 1, таблици Б и В.
Показатели

1

ТочПреГраница Забеност в цизност на откри- леж% от
в % от ване в %
ка
стойстойот стойността
ността ността на
на по- на пока- показатеказате- зателя(2)
ля(3)
ля(1)
2

3

4

Акриламид

5
Забележка (4)
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1,2-Дихлоретан

10

10

Олово

10

10

10

Манган

10

10

10

Живак

20

10

20

Никел

10

10

10

Нитрати

10

10

10

Нитрити

10

10

10

Окисляемост

25

25

10

Забележка (6)

Пестициди

25

25

25

Забележка (7)

25

25

25

Селен

10

10

10

Натрий

10

10

10

Сулфати

10

10

10

Тетрахлоретен

25

25

10

Забележка (9)

Трихлоретен

25

25

10

Забележка (9)

25

25

10

Забележка (8)

Полициклични
ароматични
въглеводороди

10

Антимон

25

25

25

Арсен

10

10

10

Бенз(а)
пирен

25

25

25

Трихалометани
общо

Бензен

25

25

25

Винилхлорид

10

Кадмий

10

10

10

Хлориди

10

10

10

Хром

10

10

10

Електропроводимост

10

10

10

Мед

10

10

10

Цианиди

10

10

10

Заб е лежка (5)

Забележка (4)

10

10

25

10

Желязо

10

10

25

10

Амониев
йон

25

25

5

10

10

10

4

10

10

25

3

Флуориди

10

Бромати

2

Епихлорхидрин

Алуминий

Бор
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Забележка (8)

Забележка (4)

Забележки:
(1)
Точност е систематичната грешка и представлява разликата между средната стойност на
голям брой повторно извършени измервания и
точната стойност.
(2)
Прецизност е случайната грешка и обикновено
се изразява като стандартно отклонение (в дадена
партида и между партиди) на представителни резултати спрямо средната стойност. Приемливата
прецизност е равна на удвоеното относително
стандартно отклонение.
(3)
Граница на откриване е:
– или три пъти относителното стандартно
отклонение в дадена партида обичайна проба,
съдържаща ниска концентрация на параметъра,
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– или пет пъти относителното стандартно отклонение в дадена партида работна проба.
(4)
Контролира се чрез спецификацията на
продукта.
(5)
Методът трябва да позволява измерване на
общи цианиди във всички форми.
(6)
Окисляването трябва да се извършва за
десет минути при 100°С в кисела среда, като се
използва перманганат.
(7)
Посочените характеристики се отнасят за
всеки отделен пестицид.
(8)
Характеристиките на метода за определяне
на отделни вещества, влизащи в състава на отделните показатели, се определят на база 25 % от
посочената в приложение № 1 МС.
(9)
Характеристиките на метода за определяне
на отделни вещества, влизащи в състава на показателя, се определят на база 50% от посочената в
приложение № 1 МС.“

3. В таблица В се правят следните изменения
и допълнения:
а) в колона първа „Показател“ думата „Радий226“ се заменя с „Обща алфа-активност”;
б) в забележка (1) под таблицата след
абревиатурата „БДС“ се добавя „БДС ISO или
БДС EN“.
§ 25. Навсякъде в текста на наредбата абревиатурата „ДСК“, се заменя с „ДЗК“, а думите
„местните компетентни органи“ се заменят с
„водоснабдителните организации и РИОКОЗ“.
Министър на здравеопазването:
Ст. Константинов
Министър на околната среда и водите:
Н. Караджова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Р. Плевнелиев
10568

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 53
от 13 декември 2010 г.

за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи
в медицинското обслужване на потенциалния
донор, до служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация, който
вк лючва лицата, изразили несъгласие за
вземане на органи, тъкани и клетки
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за достъп до служебния регистър
на Изпълнителната агенция по трансплантация
(ИАТ), в който се включват лицата, изразили
писмено несъгласие за вземане на органи,
тъкани и клетки след смъртта им, наричан
по-нататък „регистъра“.
(2) Регистърът е елекронен и достъпът до
него се осигурява денонощно.
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Чл. 2. (1) Право на достъп до регистъра имат
лекари, които участват пряко в медицинското
обслужване на потенциалния донор.
(2) Лекарите по ал. 1 извършват проверка,
дали потенциалният донор е изразил приживе
писмено несъгласие за вземане на органи,
тъкани или клетки след смъртта си.
Чл. 3. (1) Изпълнителната агенция по
трансплантация осигурява възможност за
ползване на информация от регистъра, като
предоставя кодове с нива на достъп до него
на лекари, които участват пряко в медицинското обслужване на потенциални донори в
лечебните заведения.
(2) Лекарите по ал. 1 се предлагат от ръководителите на лечебните заведения, в които се
откриват донори.
(3) Кодовете за достъп са индивидуални
и могат да се ползват само от лекаря, който
участва пряко в медицинското обслужване на
съответния потенциален донор.
Чл. 4. Достъпът до регистъра се осъществява
чрез интернет връзка, като се ползва сървърът
на ИАТ.
Чл. 5. (1) При невъзможност за получаване
на информация по реда на чл. 3 и 4 лицата по
чл. 2, ал. 1 осъществяват телефонна връзка със
служители на ИАТ, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава график за денонощно разположение на служители
на ИАТ за изпълнение на функциите по ал. 1.
(3) Служителите на ИАТ са длъжни да извършат проверка в регистъра за съответния
потенциален донор, след което предоставят
информацията по телефона на лицето по
чл. 2, ал. 1.
Чл. 6. Ако след проверка в регистъра се
установи, че съответното лице е изразило писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани
и клетки, лекарите, които пряко участват в
медицинското обслужване, не предприемат
последващи действия по трансплантация.
Чл. 7. Ако след проверка в регистъра се
установи, че съответното лице не е изразило
писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки, се прилага наредбата по чл. 21,
ал. 2 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 11, ал. 5, т. 4 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Министър: Ст. Константинов
10561
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НАРЕДБА № 55
от 13 декември 2010 г.

за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за
медицински цели от приложения № 2 и 3
на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът, при които се издава лицензия
за дейности по производство, преработване,
съхраняване, търговия в страната, внос, износ
и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП).
(2) С наредбата се определят и изискванията към сградите и помещенията, в които се
извършват дейностите по ал. 1, както и редът
за осъществяване на контрол.
Раздел II
Условия и ред за извършване на дейностите с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества
Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, ал. 1 се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнение на
мерките, предвидени в ЗКНВП и в лицензията.
(2) Магистър-фармацевтите по чл. 34 ЗКНВП
в производствените предприятия и търговците
на едро са длъжни:
1. да следят за цялостната организация
на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
2. да осъществяват вътрешен контрол върху
дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
3. да осъществяват контрол върху воденето
на регистрите по чл. 62 ЗКНВП;
4. да изготвят балансите и отчетите по глава
пета, раздел V ЗКНВП;
5. да планират количествата наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, които ще се произвеждат,
внасят и изнасят през следващата календарна
година.
(3) Магистър-фармацевтите по чл. 34 ЗКНВП
в аптеките са длъжни:
1. да следят за правилното съхраняване и
отпускане на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества;
2. да водят регистрите по чл. 62 ЗКНВП;
3. да отчитат движението на лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества.
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Чл. 3. (1) Кандидатът за получаване на
лицензия за производство и преработване на
наркотични вещества определя със заповед
лицата, които отговарят пряко за изпълнението
на дейностите с наркотични вещества.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и
длъжностните лица, които съхраняват ключовете от касите и помещенията, в които ще се
извършват дейности с наркотични вещества.
(3) Достъпът на външни лица до помещенията за производство, преработване и съхраняване
на наркотични вещества в производствените
предприятия се контролира от лицата, определени със заповедта на ръководителя по реда
на ал. 1.
Чл. 4. (1) В складовете за активни вещества
в производствените предприятия наркотичните
вещества се приемат в оригинална опаковка
на производителя, придружени от аналитичен
сертификат за качество и/или сертификат за
произход, копие от фактурата за продажба и
копие от документ, удостоверяващ митническото
оформяне, в случаите на внос от трета страна.
(2) Помещението за съхраняване на наркотичните вещества трябва да е оборудвано с
апаратура и инструментариум за претегляне на
наркотичните вещества.
(3) Претеглянето на наркотичните вещества
по ал. 2 се извършва от ръководителя на склада или от друго лице в негово присъствие в
съответствие с производствена лимитна карта
при спазване на изискванията за лична безопасност – използване на аспиратор, предпазни
маски и ръкавици.
Чл. 5. (1) В сградите за производство и
преработване на наркотични вещества, в помещението за междинно съхраняване на активни
вещества се приемат и съхраняват количества,
необходими за един работен ден.
(2) Активните вещества по ал.1 се приемат
добре опаковани, с етикет с червено-оранжев
цвят, върху който са посочени наименованието
и количеството на наркотичното вещество. За
наркотичните вещества от приложение № 2
към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП на етикета с черен
цвят се отпечатва знакът „череп с кости“ и
надпис „Отрова“.
Чл. 6. (1) Помещенията за производство
и преработване на наркотични вещества се
оборудват с апаратура и инструментариум за
претегляне на наркотичните вещества.
(2) Претеглянето на наркотичните вещества
се извършва от технолог в съответствие с производствена лимитна карта за всяка партида
при спазване на изискванията за лична безопасност – използване на аспиратор, предпазни
маски и ръкавици.
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(3) Незавършената продукция, съдържаща
наркотични вещества (гранули, таблетни смеси,
таблети, блистери, ампули, флакони, сиропи,
супозитории и др.), се съхранява в междинни
складове, отговарящи на изискванията на чл. 18.
Чл. 7. (1) Кандидатът за получаване на
лицензия за търговия на едро с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, определя със заповед
магистър-фармацевтите, които отговарят пряко
за изпълнението на дейностите с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и магистър-фармацевтът, който съхранява ключовете
от касата и от помещението за съхраняване на
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества.
(3) Достъпът на външни лица до помещенията за търговия на едро и съхраняване на
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, в складовете
на едро се контролира от лицата, определени
със заповедта по ал. 1.
Чл. 8. (1) В складовете за търговия на едро
наркотичните вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, се приемат
лично от лицата, определени със заповедта по
чл. 7, ал. 1.
(2) При продажба от склада на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, магистър-фармацевтът,
отговарящ за тяхното съхранение, е длъжен да
провери цялата документация, съответствието на
количествата със съпровождащите ги документи,
както и броя на опаковките и тяхната цялост.
Чл. 9. Производителите и търговците на едро
са длъжни в края на всяко тримесечие и на
всяка календарна година да извършват инвентаризация на наличните количества наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, във вид на незавършена
и готова продукция.
Чл. 10. (1) Когато производител при извършена инвентаризация установи несъответствия,
получени вследствие на загуба, кражба, пожар
или природни бедствия, уведомява незабавно
дирекция „Наркотични вещества“ в Министерството на здравеопазването, която извършва
проверка на място и съставя протокол.
(2) При установяване на кражба или необосновани загуби дирекция „Наркотични
вещества“ в Министерството на здравеопазването уведомява и специализираните служби по
наркотичните вещества към Министерството
на вътрешните работи.
(3) Когато търговец на едро с наркотични
вещества или търговец на дребно с лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества, при
извършена инвентаризация установи несъответствия, получени вследствие на загуба, кражба,
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пожар или природни бедствия, уведомява незабавно инспекторите по наркотичните вещества
в регионалните центрове по здравеопазване
(РЦЗ), които извършват проверка на място и
съставят протокол.
(4) При установяване на кражба или необосновани загуби инспекторите по наркотичните вещества уведомяват и специализираните служби
по наркотичните вещества към Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 11. (1) В аптеките лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, се
получават лично от ръководителя на аптеката,
който проверява съответствието на количествата
със съпровождащите ги документи и осигурява
правилното им съхраняване.
(2) Ключът от касата се съхранява от ръководителя на аптеката или от определен от
него магистър-фармацевт.
Чл. 12. Кандидатът за лицензия е длъжен
да приеме вътрешни инструкции за работа с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, за всеки вид
дейност.
Чл. 13. (1) Наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества, се пренасят и превозват в транспортни опаковки, които ги предпазват от външни
влияния и гарантират целостта им.
(2) Наркотичните вещества от приложение
№ 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества, се
превозват в метални контейнери, гарантиращи
тяхната сигурност и обществена безопасност.
(3) На транспортната опаковка се означават
имената и адресите на производителя, вносителя или износителя, на крайния получател,
както и на спедитора и превозвача в случаите,
когато е сключен договор за извършване на
такъв вид дейност.
Чл. 14. Едноличният търговец или лицето,
което управлява дружеството, кандидатстващо
за лицензия по чл. 32, ал.1 ЗКНВП, определя
със заповед лицата, които отговарят за транспортирането и пренасянето на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества.
Чл. 15. (1) Забранява се пренасянето на
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, в обществения транспорт, както и изпращането им по
пощата.
(2) Забраната по ал. 1, касаеща пренасянето
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в обществения транспорт, не
се прилага в случаите, в които лице пренася
лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, в количества, предписани
за лечение.
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Раздел III
Изисквания към сградите и помещенията за
производство, преработване, съхраняване,
търговия на едро и търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества
Чл. 16. Производството, преработването
и съхраняването на наркотични вещества се
извършват в масивни нежилищни сгради с
железобетонни конструкции и осигурена денонощна охрана.
Чл. 17. В складовете за активни вещества
на производствените предприятия се обособяват помещения за съхраняване на наркотични
вещества, които трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци,
с минимална площ 6 кв. м и с височина не
по-малка от 2,30 м;
2. с бетонни стени, под и таван с лесно
почистващи се повърхности;
3. с блиндирана врата, заключваща се с
кодов секрет – при съхраняване на наркотични
вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП, или с метална врата със секретно
заключване – при съхраняване на наркотични
вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника и видеокамери.
Чл. 18. (1) В сградите за производство и
преработване на наркотични вещества помещенията за съхраняване на активни вещества
и междинна продукция, съдържаща наркотични
вещества, трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с минимална площ 6 кв.
м и с височина не по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с лесно почистващи
се повърхности;
3. с врати със секретно заключване;
4. с метална каса – за съхраняване на наркотични вещества от приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, или с метален шкаф със
секретно заключване – за съхраняване на
наркотични вещества от приложение № 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП;
5. свързани със сигнално-охранителна и
пожароизвестителна система и с видеокамери.
(2) Помещенията, в които се извършват
производство и преработване на наркотични
вещества, трябва да бъдат:
1. с врати със секретно заключване;
2. свързани със сигнално-охранителна и
пожароизвестителна система и с видеокамери.
(3) Помещенията за производство и съхраняване на лекарствени продукти при стерилни и
асептични условия се осигуряват само с външна
сигнално-охранителна система.
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(4) Опаковъчните материали се съхраняват в самостоятелно помещение със секретно
заключване.
Чл. 19. (1) В предприятията за производство и преработване на наркотични вещества
помещенията за съхраняване на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества от
приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП,
трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с отделен вход, без прозорци, с минимална площ 6 кв. м;
2. със стени, под и таван с лесно почистващи
се повърхности;
3. с метална врата със секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника и с видеокамери.
(2) За съхраняване на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества в комбинация
с други, ненаркотични вещества, в складовете
за готова продукция се обособява отделна зона,
обозначена с надпис „Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация“.
Чл. 20. Складовете, в които се извършва
търговия на едро с лекарства, съдържащи
наркотични вещества, се разполагат в масивни
нежилищни сгради, свързани със сигнално-охранителна техника или с осигурена денонощна
охрана.
Чл. 21. (1) Помещенията за съхраняване на
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в складовете за търговия на едро с
лекарства трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци,
с минимална площ 6 кв. м и с височина не
по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с лесно почистващи
се повърхности;
3. с блиндирана или метална врата със секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и
пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника;
6. снабдени с метална каса или метален
шкаф за съхраняване на лекарства, съдържащи
наркотични вещества от приложение № 2 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
(2) За съхраняване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества в
комбинация с други, ненаркотични вещества,
в складовете за търговия на едро се обособява
отделна зона, обозначена с надпис „Лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества в
комбинация“.
Чл. 22. (1) Помещенията в аптеките, където
се съхраняват лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества, трябва да бъдат:
1. с врати и прозорци, укрепени с метални
решетки или метални ролетки;
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2. свързани със сигнално-охранителна система;
3. снабдени с метална каса, неподвижно
закрепена и свързана със сигнално-охранителната система.
(2) В металната каса се съхраняват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
(3) Лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества от приложение № 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, се съхраняват в шкаф със
секретно заключване.
Раздел IV
Регистри
Чл. 23. (1) Дирекция „Наркотични вещества“
в Министерството на здравеопазването води
специални регистри на издадените лицензии за
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества.
(2) Издадените лицензии се номерират по
възходящ ред по датата на издаването им.
(3) Всеки номер на лицензия е уникален и
не се предоставя на друг заявител и в случаите,
когато лицензията е отнета, прекратена или не
е подновена.
(4) При подновяване на лицензията по чл. 32,
ал. 1 се запазва първоначалният є номер.
Чл. 24. (1) При издаване на лицензии в
регистрите се вписват данните по чл. 32б, ал.1
и чл. 33б, ал. 1 ЗКНВП.
(2) В регистрите се вписват всички промени
на обстоятелствата по чл. 32б, ал.1 и чл. 33б,
ал. 1 ЗКНВП, както и подновяването, прекратяването и отнемането на лицензиите.
Раздел V
Контрол върху сградите, помещенията и дейностите с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
Чл. 25. Контролът за спазване изискванията
на наредбата се осъществява от министъра
на здравеопазването, подпомаган от дирекция
„Наркотични вещества“ в Министерството на
здравеопазването и от инспекторите по наркотичните вещества в РЦЗ.
Чл. 26. За осъществяване на контролните
си правомощия органите по чл. 25 имат право:
1. да посещават по всяко време сградите и
помещенията, в които се осъществяват дейности
с наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества;
2. да получават достъп до всички документи
и данни върху електронен носител, свързани с
извършваните в обекта дейности;
3. да вземат проби (мостри) от наркотичните
вещества, препарати и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, за лабораторни изследвания;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

4. да дават задължителни предписания за
предотвратяване на нарушения, свързани с
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества.
Чл. 27. При осъществяване на правомощията
си по чл. 26 контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират;
2. да не разгласяват данните, станали им
известни при извършването на проверките,
освен в случаите, изрично предвидени в закон;
3. да съставят протоколи за всички действия,
извършени във връзка с осъществяването на
контрола.
Чл. 28. При необходимост специализираните
служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на експертите от дирекция „Наркотични
вещества“ и на инспекторите по наркотични
вещества в РЦЗ за осъществяване на контрол
при условия и по ред, определени със съвместна
инструкция на министъра на здравеопазването
и министъра на вътрешните работи.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите.
Министър: Ст. Константинов
10578

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по чл. 62,
ал. 4 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от
2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр.,
бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за промяна на правната
му форма“ се заменят с „по чл. 123а, ал. 1 или
ал. 4 КТ“ и се създава изречение второ:
„Уведомление (приложение № 5) се изпраща
и при промяна на единния идентификационен
код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на
осигурителя, без да се променя работодателят.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорът на съответната дирекция
„Инспекция по труда“ уведомява компетентната
ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане
за прекратяване на трудовия договор по реда
на чл. 327, ал. 2 КТ, като изпраща уведомление
(приложение № 7).“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3“
се заменят с „по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Уведомление съгласно приложение № 7
се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уведомление съгласно приложение № 5
се изпраща от работодателя, който приема
работниците и служителите, когато неговият
ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП, е различен
от този на предишния работодател, в срок:
1. десет дни след обнародване в „Държавен
вестник“ на вписването в случаите на промяна
по чл. 123, ал. 1 КТ;
2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под
наем, аренда или на концесия в случаите по
чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
3. десет дни след фактическата промяна на
работодателя за случаите извън т. 1 и 2.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Уведомление съгласно приложение № 5
се изпраща в десетдневен срок от промяната
на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на
осигурителя, без да се променя работодателят.
(4) Уведомление съгласно приложение № 7
се изпраща от съответната дирекция „Инспекция
по труда“ в седемдневен срок от издаване на
разпореждането за прекратяване на трудовия
договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.“
§ 4. Създава се нов чл. 3а:
„Чл. 3а. Уведомления в случаите по чл. 3,
ал. 1, т. 1, буква „б“ или т. 2 се изпращат само
след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1,
букви „а“ или „в“.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „уведомленията“ се
добавя „от работодателя“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който
съдържа списък на уведомленията с описание
на причината за неприемането им.
(6) Съответната дирекция „Инспекция по
труда“ следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати
отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
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„1. данни за работодателя – ЕИК по регистър
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер,
издаден от НАП на осигурителя;“.
2. В т. 2 след думата „чужденец“ се поставя
запетая и се добавя „служебен номер, издаден
от НАП“.
§ 7. В чл. 5а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. основание за промяната по чл. 123, ал. 1,
т. 1 – 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП,
на предишния работодател;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП,
на новия работодател;“.
4. В т. 5 след думата „чужденец“ се поставя
запетая и се добавя „служебен номер, издаден
от НАП“.
§ 8. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Уведомлението (приложение № 7)
съдържа:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция
„Инспекция по труда“, която подава уведомлението;
2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП;
3. данни за работника или служителя – трите имена и единен граждански номер (личен
номер на чужденец);
4. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия
договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване;
в) дата на прекратяване на договора.“
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ЕИК по БУЛСТАТ“ се
заменят с „ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП“.
2. В ал. 3 думите „ЕИК по БУЛСТАТ“ се
заменят с „ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП“.
§ 10. В чл. 7, т. 1 след думата „невъзникнало;“ се добавя „уведомлението се изпраща в
тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63,
ал. 3 КТ;“.
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „в уведомлението“ се заменят със „заверено уведомление“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Националната агенция за приходите
може да извършва служебно прекратяване/
заличаване на подадени уведомления.“
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§ 12. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Данни за работодателя

1. Код корекция

2. Тип на документа

3. Код на работодател

Данни за наетото лице

4.ЕГН /ЛНЧ/

5.Име
6.Презиме
7.Фамилия
Данни за трудовия договор
9.Договор №
11.Основно трудово възнаграждение

8.Основание на договора

.

13.Длъжностно
наименование

10.Дата на сключване
12.Срок на договора
14.Код по НКПД*

15.Икономическа дейност,
в която е заето лицето

16.Код по КИД (2008)

17.Дата на прекратяване
Подпис на ръководител
Дата, Печат
Указания за попълване на УВЕДОМЛЕНИЕ за сключен, изменен или прекратен трудов договор

1. Код корекция - попълва се:

0 - при подаване на редовни данни.

8. Основание на договора -

01 - безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1;

1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно

02 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1,т. 1 от КТ;

подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се

03 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 от КТ;

попълват всички останали данни от подаденото преди това

04 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ;

уведомление. Този код не се използва за корекция в

05 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.4 от КТ;

т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код
за заличаване и ново уведомление с редовни данни.
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление.

06 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.5 от КТ;
08 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.83 от КТ;

В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 от уведомлението.
2. Тип на документа 0 - договор, действащ към 01.01.2003 г. В този случай се

09 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.89 от КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ;
12 - трудов договор по чл.114 от КТ;

попълват всички точки от уведомлението с актуални данни

13 - постановление по чл.405а от КТ;

към момента на подаване;

14 - трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ;

1 - договор, сключен след 01.01.2003 г. В този случай се

15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ.

попълват всички точки от уведомлението без т. 17;

9. Номер на договора - Попълва се в 15 позиции номерът на

2 - допълнително споразумение, сключено след 01.01.2003 г.:

договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори.

- когато има промяна в срока на договора се попълват

10. Дата на сключване - Попълва се задължително /ддммгггг/

т.3, 4, 8, 10 и 12;

датата на сключване на договора / допълнителното споразумение.

- когато има промяна в длъжността на лицето се попълват

11.Основно трудово възнаграждение - Попълва се към

т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16;

датата на сключване.

3 - прeкратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор.
В този случай се попълват т. 3, 4, 8, 10 и 17 .

12. Срок на договора - Попълва се /ддммгггг/ датата,
на която периодът от време или срокът на договора изтича, само
когато в т.8 е попълнен код 02.

3. Код на работодател - Попълва се ЕИК по регистър

13. Длъжностно наименование - Попълва се с думи

БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер издаден от НАП .
Забележка: 10 значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с
ЕГН /ЛНЧ/ попълват работодатели – физически лица с изключение
на едноличните търговци.

длъжността на лицето по трудовия договор.
14. Код по НКПД * - Попълва се осемцифровият код

4. ЕГН /ЛНЧ/ - Попълва се в 10 позиции ЕГН, ЛНЧ, сл. номер,

попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето.

издаден от НАП на наетото лице, като се подчертава вярното.

на длъжността съобразно характера на извършваната дейност.

15. Икономическа дейност, в която е заето лицето 16. Код по КИД (2008) - Попълва се цифровият код на

5. Име
Попълва се с печатни букви името на наетото лице.
6. Презиме

икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008.
Служебен код "0000" се попълва за лицата, заети в спомагателни

Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице.

дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една.

7. Фамилия

17. Дата на прекратяване - Попълва се /ддммгггг/

Попълва се с печатни букви фамилията на наетото лице.

датата на прекратяване на трудовия договор.

(*) Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата на
Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg.
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§ 13. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
(Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда)
Работодател: .....................……………............................................................................................
(наименование)

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП
Населено място:
……………………..……Пощенски код
Адрес за кореспонденция: ……………………...………………….…………….…......…..
Телефон:…………………………..…. Eл.адрес: ............................................................
ТД на НАП, където е регистриран работодателят ………..…..........................................
Предоставяната информация е за: 1. Брой уведомления (записи)-редовни ............
2. Брой уведомления (записи)-корекции ….........
3. Брой уведомления (записи)-заличаване ..........
4.
Брой уведомления
приложение
№ 5.......................................за.........................................
брой лица
Данни
за лицето, по
което
представя
информацията:

........................................................................................................................................
(Име, Презиме, Фамилия)

ЕГН

Издадена
на
__

ЛК №

Дата:…………….

г.

Подпис:................…………
(печат)

Информация, попълвана от служител в ТД на НАП
Входящ № .............................................
Представената информация е за: 1. Брой уведомления (записи)-редовни.................
2. Брой уведомления (записи)-корекции.................
3. Брой уведомления (записи)-заличаване............
4. Брой грешни уведомления ................................
5. Брой уведомления приложение № 5...........................за .............……..................брой лица.
6.Брой грешни уведомления по приложение № 5 .....................за ......…..................брой лица.

Дата:……….

Подпис на служителя:......………….....
(име подпис печат)

Забележка.
писмо
се изготвя
в два екземпляра,
когато уведомленията
Забележка: Придружителното
Придружителното писмо
се изготвя
в два екземпляра,
освен когатоосвен
уведомленията
се изпращат по
Интернет. по интернет.“
се изпращат
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§ 14. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР.................................................................

СПРАВКА
за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
с придружително писмо № ............... / ..............
(дата)

От
Работодател: ............................................................................................................................
(наименование)

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца
служебен номер, издаден от НАП
Област (ТД на НАП): ...............................................................................................................
Адрес: ……….….......................................……………….……………………………......….........
Телефон:……………………..
Брой заверени уведомления (записи): .......................................................................
Заверени уведомления за сключени след 01.01.2003 г. договори:
1.
2.
3.
4.

ЕГН – Име, презиме, фамилия – Длъжност - Подпис
ЕГН - Име, презиме, фамилия – Длъжност - Подпис
ЕГН - Име, презиме, фамилия – Длъжност - Подпис
........................................................

Брой отхвърлени уведомления (записи): ...............................................................
Отхвърлени уведомления:
1.
2.
3.
4.

ЕГН – Име, презиме, фамилия - Причина
ЕГН - Име, презиме, фамилия - Причина
ЕГН - Име, презиме, фамилия - Причина
........................................................

(при повече от една страница, на всяка се отпечатва)

Дата:…………….

Подпис на служителя: ..........………….....“
(име подпис печат)
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§ 15. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 1, ал. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на работодател
1. Код корекция

Уведомление - НАП - 2011

2. Основание за промяната

3. Код на предишен работодател
4. Код на новия работодател
5. Дата на промяна на работодател
Данни за лицата, променили работодателя
6. Единен гражд.номер /Личен номер на чужд.
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
ЕГН/ЛНЧ
Подпис на ръководител

7. Име

8. Презиме

9. Фамилия

Дата, Печат

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по
чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП
Уведомлението се подава в случаите, в
които работниците и служителите променят
работодателя си без прекратяване на трудовото
правоотношение и осигуряването им започва да
се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/
ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден
от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в
идентификационния код на работодателя, чрез
който се провежда осигуряването, уведомление
не се подава.
Уведомлението се подава и при промяна
на единния идентификационен код (ЕИК) по
регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП на осигурителя, без да
се променя работодателят.
1. Код корекция – попълва се:
0 – При подаване на редовни данни.
1 – Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В
този случай освен коригираните се попълват
всички останали данни от подаденото преди
това уведомление. Този код не се използва за
корекция в т. 3, 4 и 5, за което се подава първо
уведомление с код заличаване и след това ново
уведомление с редовни данни.
2 – Когато се заличава подадено преди това
уведомление. В този случай се попълват само
т. 3, 4 и 5 от уведомлението, останалите точки
не се попълват.

2. Основание за промяната на работодателя – попълват се следните кодове:
1 – При сливане на предприятия (чл. 123,
ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите.
Попълват се толкова уведомления, колкото е
броят на предприятията, които се сливат.
2 – При вливане на едно предприятие в
друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се
подава от работодателя, приел работниците и
служителите. Попълват се толкова уведомления,
колкото е броят на предприятията, които се
вливат в друго предприятие.
3 – При разпределяне на дейността на едно
предприятие между две или повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се
подават от всички работодатели, които приемат
работници и служители. Подават се толкова
уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и
служителите.
4 – При преминаване на обособена част от
едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4
КТ). Уведомление се подава от работодателя,
приел работниците и служителите. Когато се
приемат работници и служители от обособени
части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой
обособените части, към които се прехвърлят
работниците и служителите.
5 – При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123,
ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите.
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Не се подава уведомление, когато при смяна на
собственика на предприятието не се извършва
промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
При смяна на собственика на обособена част
от предприятие уведомление се подава от новия
собственик за приетите при него работници и
служители.
6 – При сключване или прекратяване на
договор за отдаване на предприятието или на
обособена част от него под наем, аренда или
на концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ).
Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление
се подава само в случай, че осигуряването
на работниците и служителите започва да се
провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП.
7 – При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1,
т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото
юридическо лице само ако осигуряването на
работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер,
издаден от НАП.
8 – При промяна на ЕИК по регистър
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер,
издаден от НАП на осигурителя, без да се
променя работодателят.
9 – При преотстъпване или прехвърляне на
дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи
(чл. 123, ал. 1, т. 7).
3. Код на предишен работодател – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
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търговеца, служебен номер, издаден от НАП
на осигурителя, чрез който се е провеждало
осигуряването на работниците и служителите
преди промяната на работодателя.
4. Код на новия работодател – попълва се
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването
на работниците и служителите след промяната
на работодателя.
5. Дата на промяна на работодателя – попълва се датата, от която е извършена промяната,
съгласно съдебно решение или друг акт.
Данни за работниците или служителите,
променили работодателя
6. ЕГН/ЛНЧ – попълва се единният граждански номер на работника или служителя. За
чуждестранните граждани се попълва личният
номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН
или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
7. Име – попълва се собственото име на
работника или служителя.
8. Презиме – попълва се презимето на работника или служителя.
9. Фамилия – попълва се фамилията на
работника или служителя.
В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП.
Уведомлението се подписва от ръководителя
на предприятието или упълномощено от него
лице и се подпечатва.“
§ 16. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 2, ал. 4

До
Териториална дирекция на
Националната агенция за приходите
Гр. ........................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ:
1. За изпращане на уведомления с универсален електронен подпис от упълномощено лице
От ....................……….............................................................................................................
/наименование (трите имена за физически лица)на работодателя/

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП
Населено място: …………......……..................……

Пощенски код

Адрес за кореспонденция: ………………...………………….……………………………......…..
Телефон:…………………………..……….. Eл.адрес: ..............................................................
представляван от …….............................................................................................................
/трите имена и качеството, в което представлява/

…….............................................................................................................................................

Заявявам, че считано от ___._________.20____г. от мое име уведомления по

служебен номер, издаден от НАП
Населено място: …………......……..................……

Пощенски код

С Т Р.Адрес
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Телефон:…………………………..……….. Eл.адрес: ..............................................................
представляван от …….............................................................................................................
/трите имена и качеството, в което представлява/

…….............................................................................................................................................

Заявявам, че считано от ___._________.20____г. от мое име уведомления по
електронен път и приемане на електронни изявления на НАП ще се извършва от:
....................……….....................................................................................................................
/наименование на организацията/

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП
Населено място: …………......……................………... Пощенски код
Адрес за кореспонденция: ………………...………………….……………………………......…..
Телефон:…………………………..……….. Eл.адрес: ..............................................................
с Удостоверение за универсален електронен подпис № ....................................................,
издадено от ..............................................................................................................................
/доставчик на удостоверителни услуги/

Дата ___.____.20____г.

подпис/и ..........................................

2. За прекратяване на упълномощаване за изпращане на уведомления с универсален
електронен подпис
От ....................……….............................................................................................................
/наименование (трите имена за физически лица)на работодателя/
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ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП

Населено място: …......……......................…….Пощенски код
Адрес за кореспонденция: …...………………….……………………………......…..
Телефон:……………..……….. Eл.адрес: .............................................................
Представляван от ……...........................................................................................
/трите имена и качеството, в което представлява/

…….............................................................................................................................................

Заявявам, че считано от___.______.20____г., прекратявам упълномощаването
за подаване на уведомления по електронен път и приемане на електронни
изявления на НАП на:
....................……….....................................................................................................................
/наименование на организацията/

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП
Населено място: ......……......................………...

Пощенски код

Адрес за кореспонденция: ..………………….……………………………......…..
Телефон:…………………………... Eл.адрес: ..................................................
с Удостоверение за универсален електронен подпис № ............................,
издадено от ......................................................................................................
/доставчик на удостоверителни услуги/

Дата ____ . ____20____г.

Подпис/и ........ “
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§ 17. Създава се mриложение № 7 към чл. 1, ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 1, ал. 2

Указание за попълване на уведомление за
издадено разпореждане за прекратяване на
трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда
1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване на редовни данни; 2 – за заличаване на
подадено преди това уведомление.
2. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, за
който е извършена проверка за преустановяване
на дейността с оглед прекратяване на трудовото
правоотношение от работника или служителя при
условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.
4. ЕГН, ЛНЧ, служебен номер, издаден от
НАП – попълва се за работника/служителя, на
който се прекратява трудовото правоотношение
при условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.
5. Име, презиме, фамилия – попълват се за
работника/служителя, на който се прекратява
трудовото правоотношение при условията на
чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.

6. Основание – попълват се следните кодове
за основанието на възникване на трудовото правоотношение:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1,
т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,
т. 1 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110
КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111
КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
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14 – трудов договор за ученичество по чл. 230
КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване
по чл. 259 КТ.
Забележка: За трудовите договори, сключени
със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07), при
прекратяване се попълва 01.
7. Дата на сключване – попълва се (ддммгггг)
датата на сключване на договора.
8. Дата на прекратяване – попълва се (ддммгггг) датата на прекратяване на договора.“

Заключителни разпоредби
§ 18. Наредбата се издава на основание
чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на
Националния статистически институт.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Младенов
10812

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 1603
от 9 декември 2010 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с
тях (приети с Решение № 1306 от 25.10.2007 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – ДВ, бр. 98 от 2007 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения и Решение № 1026
от 27.09.2010 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията Комисията за регулиране на
съобщенията реши:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1
„Изисквания към подготовката на Технически
характеристики на електронната съобщителна
мрежа и съоръжения за наземно аналогово
радиоразпръскване“ се добавя следният текст:
„При промяна на телевизионен канал и/или
други технически характеристики, включени в

ВЕСТНИК
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приложение № 1 към разрешение за наземно
аналогово радиоразпръскване с национален
обхват, когато изменението се налага във връзка
с прехода от аналогова към цифрова телевизия
за периода до приключване на едновременното
излъчване на аналогови и цифрови предаватели
(симулкаст), предприятието представя:
1. попълнено Приложение P101-T заедно с
приложение 8 при промяна само на телевизионен канал;
2. попълнено Приложение P101-T заедно с
приложения 2, 3, 4, 5 и 8 при промяна на конфигурацията на антенна система или подмяна
на съществуваща антенна система;
3. попълнено Приложение P101-T заедно с
приложения от 1 до 9 при промяна на други
технически характеристики.“
§ 2. В приложение № 6 към чл. 10 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. Предприятията осигуряват непрекъснатост на излъчването от предавателните станции.
1.1. При излъчване на програма с продължителност, по-малка от 24 часа, предприятията
осигуряват непрекъснатост на излъчването от
предавателните станции съобразно продължителността на излъчваната програма.
1.2. При предоставен за ползване индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в честотни ленти от обхват
3950.0 – 26100.0 kHz, предприятията осигуряват
непрекъснатост на излъчването от предавателните станции съгласно международно координираните разписания по сезони.
1.3. При повреди привеждането на електронните съобщителни мрежи в съответствие
с тези технически изисквания се извършва във
възможно най-кратък срок, след като отпаднат
причините, предизвикали повредите.“
2. Досегашните точки от 1 до 6 се преномерират.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
10690
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1823 от 22 декември 2010 г.
№ 844 от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на „Справ
ка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г.“ по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално
осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
Министър на финансите: С. Дянков
Управител на НОИ: Хр. Митрева

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

С Т Р.

11001

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1685
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО _______________________________________________________________
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ЕИК______________________________
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите: _____________________________________________

С Л У Ж Е Б Н А

Б Е Л Е Ж К А

Настоящата служебна бележка се издава на ________________________________________________________________

/вписват се собственото име, презимето и фамилното име на работника или служителя/

ЕГН: ___________________, лична карта (паспорт) серия __ № _______________ , издадена на____________________
от ______________________, постоянен адрес: гр. /с./ _____________________ , общ. ___________________________,
ж.к._____________________ , ул. _______________________ № ____ , бл. ____ , вх. ____ ап.____, тел. _____________,
в уверение на това, че през 20…. г. е придобил/а/ облагаем доход от трудови правоотношения, както следва:
ЧАСТ І: Облагаем доход и удържан данък от работодателя през годината
1. Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ
_________________ лв.
2. Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, в т.ч. за:
_________________ лв.
2.1. фондовете на държавното обществено осигуряване
2.2. допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ
2.3. здравно осигуряване

___________________ лв.
___________________ лв.

_________________ лв.

3.1. допълнително доброволно пенсионно осигуряване
3.2. допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
3.3. доброволно здравно осигуряване
3.4. застраховки „Живот”

____________________лв.
____________________лв.
____________________лв.
____________________лв.

4.1. дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ
4.2. дарения за културата - чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ
4.3. дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

____________________лв.
____________________лв.
____________________лв.

3. Лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, удържани от
работодателя при изплащане на дохода, за:

4. Суми за дарения, удържани от работодателя при изплащане на дохода, за:

5. Авансово удържан данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ
__________________лв.
ЧАСТ ІІ: Определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ от работодателя по основното
трудово правоотношение към 31 декември на годината
1. Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, в т.ч. от други работодатели:
_________________ лв.
_______________________________________________________________________________________
(ЕИК и наименование на работодателя, изплатил дохода)

2. Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, в т.ч. за:

______________________ лв.

(включват се и вноските от други работодатели, съгласно данните от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)

__________________ лв.

2.1. фондовете на държавното обществено осигуряване
2.2. допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ
2.3. здравно осигуряване

____________________ лв.
____________________ лв.
____________________ лв.
3. Задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице, внесени в чужбина ____________________ лв.

4. Годишна данъчна основа (ГДО) (ред 4.1 + ред 4.2), в т.ч.:

__________________ лв.

4.1. ГДО по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ, (ред 1 – ред 2 – ред 3 без тези за доходи, придобити като морско лице )
4.2. ГДО по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (ред 1 – ред 2 – ред 3 в частта им за доходи като морско лице : 10)

_____________________ лв.
_____________________ лв.

6.1. допълнително доброволно пенсионно осигуряване
6.2. допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

____________________ лв.
_____________________лв.

застраховки „Живот” – до 10 % от сумата на ред 4, в т.ч. за:

_____________________лв.
_____________________лв.
____________________ лв.

5. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност - чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ
6. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване – до 10 % от сумата
на ред 4, в т.ч. за:
7. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за
7.1. доброволно здравно осигуряване
7.2. застраховки „Живот”

8. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
9. Данъчно облекчение за дарения - до 65% от сумата на ред 4, в т.ч. за:

9.1. дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ - до 5 % от сумата на ред 4
9.2. дарения за културата - до 15 % от сумата на ред 4
9.3. дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ - до 50 % от сумата на ред 4

10. Годишна данъчна основа, след намаленията (ред 4 - ред 5 – ред 6 – ред 7 – ред 8 – ред 9)
11. Дължим годишен данък - 10 % от ред 10
12. Авансово удържан данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ (вкл. от други работодатели)
13. Разлика между ред 11 и ред 12, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
14. Разлика между ред 11 и ред 12, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
15. Внесен годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 12 + ред 13 – ред 14)
Дата: ______________________20.… г.

__________________ лв.
__________________ лв.

__________________ лв.
__________________ лв.

_____________________ лв.
_____________________ лв.
_____________________ лв.

__________________ лв.
__________________ лв.
_______________________ лв.
__________________ лв.
__________________ лв.
__________________ лв.

Подпис и печат: ____________________________

Забележки: 1. Част І се попълва от всички работодатели, включително при прекратяване на трудовото правоотношение през течение на годината.
2. Част ІІ се попълва само от работодател, който към 31 декември на съответната година е работодател по основното трудово правоотношение на работника или
служителя. 3. Редове 6, 7 и 9 в Част ІІ се попълват само, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
4. Лицата, които подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, прилагат служебната бележка към декларацията. В този
случай, данъкът на ред 15 от Част ІІ или данъкът на ред 5 от Част І, ако Част ІІ не е попълнена, се посочва като авансово удържан/внесен данък в
Приложение 1 на годишната данъчна декларация.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1730
от 14 декември 2010 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец Декларация по чл. 259, ал. 1 ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане
с данък върху дейността от опериране на кораби съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
Образец 1061

по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване
правото на избор за облагане с данък върху
дейността от опериране на кораби
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

201...г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

Част І – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)

6. Данни за
представляващия

5. Адрес за
кореспонденция

4. Седалище и
адрес на
управление

4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

4.7. Телефон

4.8. Факс

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
5.7. Телефон

4.9. E-mail

5.1. Държава

4.10 Интернет страница
5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
5.8. Факс

5.9. E-mail

6.1. Име, презиме, фамилия

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

6.3. Име, презиме, фамилия

6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Попълва се само когато декларацията
се подава от упълномощено лице

Част ІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Име

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Община

ж.к., улица №, блок, вход, апартамент
Телефон

Факс

Подпис на упълномощеното лице:

е-mail

Фамилия
Населено място

Пощенски код

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Част ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ИЗБОР ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК
ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ
№
по
ред
1
1

Наличие на
обстоятелствата

Обстоятелства, подлежащи на деклариране

(отбележете с „х” или
попълнете изискваните
данни)

2
На основание чл.254, ал.1 от ЗКПО данъчно задълженото лице,
извършващо морско търговско корабоплаване, за дейността си от
опериране на кораби избира да се облага с данък върху дейността от
опериране на кораби
Данъчно задълженото лице отговаря едновременно на условията,
предвидени в чл.255, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗКПО
Данъчна година, от която данъчно задълженото лице избира да се облага с
данък върху дейността от опериране на кораби.

2.
3

3
Да

Да

201... г.

На ред 3 в колона 3 следва да се запише година, следваща годината на подаване на декларацията.
На основание чл.254, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица, избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби, се облагат с този
данък за срок не по-кратък от 5 години.

Подпис на представляващия
и печат:

1.

2.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл.255 от ЗКПО, които са избрали за
дейността си от опериране на кораби да се облагат с алтернативен данък върху дейността от опериране
на кораби.


Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година.

Място и начин на подаване
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по регистрация.
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез
интернет с електронен подпис/.
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да
удостовери самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на
декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.

11003
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1806
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвържда
вам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
съгласно приложението.
Министър: С. Дянков

>> Отбележете, ако справката е изготвена от правоприемник и съдържа данни за изплатени доходи от преобразуваното
или прехвърленото предприятие

Изх.№ на справката ______________________/ __________20____ год.

Справката съдържа ______ бр. страници

2

3

4

Обща сума:

Изплатен
доход
(лева)
8

/подпис и печат/

Ръководител: __________________

6. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

10

11

ВЕСТНИК

Забележки: 1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица
платци на доходи на физически лица през данъчната година. В Справката не се включват само: изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и
доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
2. Доходите по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода
в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
3. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника
4. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 30 април на следващата година. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. За непредставяне или несвоевременно представяне
на справката виновните лица се наказват с глоба на основание чл. 82 от ЗДДФЛ.
5. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП

Подпис: _________________

/собствено и фамилно име/

Изготвил: ______________________________

** И - идентификатор
*** ЕГН - единен граждански номер; ЛНЧ - личен номер на чужденец; ЕИК - единен идентификационен код БУЛСТАТ или служебен номер от регистъра на НАП

5

Собствено име, презиме и фамилно име

ДЪРЖАВЕН

Легенда: * ЧФЛ - чуждестранно физическо лице

1

ЕГН /ЛНЧ/ЕИК или
служебен номер/***

Адрес в чужбина
Държава
Населено място,
улица, №
6
7

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 20….. Г.

През 20…... година изплатихме доходи на физически лица, както следва:
Вид доход
Код Наименование

>> Отбележете, ако справката се подава при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност в срока по чл. 162 от ЗКПО

_________________________________________тел._______________

Удържан
данък
(лева)
9

приел справката

Адрес за кореспонденция _____________________________________

70

№ ЧФЛ* И**

Териториална дирекция на НАП _______________________________________
Входящ № и дата __________________________/ _________ 20____ год.

Наименование/Име __________________________________________
ЕИК/ Служебен номер ________________________________________
Орган по приходите,

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от платеца на дохода

С Т Р.
БРОЙ 1

Указания за попълване на справката:

27 Други доходи извън посочените в предходните кодове

11004

ВЕСТНИК

определен за лицата по трудови правоотношения, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ
26 Сделки с акции и други финансови инструменти, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

25 Пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, както и дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер

24 Дивиденти и ликвидационни дялове, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

23 Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по Закона за управление на отпадъците

22 Допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", които не се облагат с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ

21 Инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори и други доходи от застраховане, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ

разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, които не се облагат с данък на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
20 Доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

19 Допълнително доброволно осигуряване след придобиване право на допълнителна пенсия, както и доходи от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване,

производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и други доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ.
18 Допълнително доброволно осигуряване, които се облагат по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

17 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател/възложител;

на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
16 Лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ

подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
15 Предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, с изкл. на доходите подлежащи

14 Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително търговия с чуждестранна валута, с изкл. на доходите

13 Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети

12 Продажба или замяна на движимо имущество

ДЪРЖАВЕН

11 Продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права, с изкл. на доходите подлежащи на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ
10 Рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя

09 Наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, с изключение на доходите по договори за аренда на земеделска земя и на доходите, подлежащи

08 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от рибно стопанство

07 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от ловно стопанство

06 Продажба на произведени преработени или непреработени продукти от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове)

05 Продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност)

04 Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

03 Продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори; Авторски или лицензионни възнаграждения, с изкл. на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

02 Възнаграждения на лица упражняващи свободна професия или занаят

к
о Доходи, произхождащи от:
д
01 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения

Номенклатура за код и вид на изплатения доход, която следва да се ползва при попълването на колони 10 и 11:

доходи с различен код и от различен вид, съгласно тази номенклатура, данните се записват на отделни редове.

не ЕГН или ЛНЧ. Колона 3 не се попълва, ако в колона 4 се вписва ЕГН.
3. В колона 4, когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице без ЕГН или ЛНЧ, се вписва служебният му номер от регистъра на НАП, ако лицето има такъв.
4. Колона 6 и колона 7 се попълват само, ако доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице.
5. В колона 10 впишете кода, а в колона 11 вида на изплатения доход, като се придържате към номенклатурата, дадена по-долу. Ако на едно физическо лице сте изплатили

2. В колона 3 впишете "1" за лице с ЛНЧ; "2" за чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ; "3" - за самоосигуряващо се лице, което в документа за придобития доход е посочило ЕИК, а

1. В колона 2 отбележете с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за Република България.

БРОЙ 1
С Т Р. 7 1

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1807
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
за доходи, облагаеми с окончателен данък, съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
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С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1822
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физичес
ките лица за 2010 г. съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
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С Т Р. 1 0 1

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

11006

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1824
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

СЛУЖЕБНА

БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име,
презиме и
фамилно име
>>
Постоянен адрес >>

ЕГН/ЛНЧ/сл. №
от регистъра на
НАП >>

(гр./с., община/район, ж.к.,
ул., №, бл., вх., ап.)

в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а/ облагаем доход от източници по чл. 35 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както следва:

№

Размер на облагаемия
доход в лева

Наименование на облагаемия доход

1

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер

2
3

Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от
работодател или възложител
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг

4

Производствени дивиденти от кооперации

5

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

6

Доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с
окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане

Дата

ден

месец

година

Гр./с.

Ръководител
(подпис и печат)

Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от
други източници по чл. 35 от закона, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето,
придобило дохода.
2. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
3. Служебната бележка се прилага от физическото лице към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

11007

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1825
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Министър: С. Дянков

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

С Т Р.

11008

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1826
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърж
давам образец на Декларация по чл. 201 ЗКПО за удържан и внесен данък при източника съгласно
приложението.
Министър: С. Дянков

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

С Т Р.

11009

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1827
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане ут
върждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 ЗКПО за дължимия данък върху
приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.
Министър: С. Дянков

С Т Р.

11010

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1828
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
___________________________________________________________________________________________________________________
ЕИК ________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________
Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
N ….........../........… 20…г.
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО
СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Съгласно договор № ................от ...............20… г., на .......................................................…………..……………….....................
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/сл. №, издаден от НАП: ………..........………, постоянен адрес: ..……………….........................…………………..……...,
(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)

следва да се изплати сумата ............................. лв. словом….......................................................................................…………….
Сумата по тази сметка се изплаща за периода от …….....………....… 20…г. до ………..……………. 20…г.
(вписват се съответните дата и месец)

…………………………….. лв.
......................................… лв.
..……………………………. лв.
......................................... лв.
……….…………………... лв.

1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто : да
не
Ако сте отбелязали “да”, при
попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход,
придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните
или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

лице

Попълва се от физическото

1. Сума по тази сметка
2. Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)
4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице)
5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат
осигурителни вноски (попълва се от физическото лице)

2. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да
не
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер
на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай редове
5 и 6 не се попълват. За 2011 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.
3. Пенсионер съм и не желая да бъда осигуряван за ДОО и ДЗПО: Да
4. Специализант съм и получавам възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на
специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето: Да

6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за:
6.1. Фондовете на ДОО ( ред 6.1., буква „а” + ред 6.1., буква „б” + ред 6.1., буква „в”)
а) фонд "Пенсии":

Подпис:__________________________

..........……………..…..лв.
….......…………………лв.

- за родените преди 1 януари 1960 г. (7,9% от ред 5) или
….......…………………лв.
….......…………………лв.
- за родените след 31 декември 1959 г. (5.7 % от ред 5)
….......…………………лв.
б) фонд "Общо заболяване и майчинство" ( 1,4 % от ред 5)
….......…………………лв.
в) фонд "Безработица" ( 0,4 % от ред 5)
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудово
правоотношение са получили възнаграждение под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са
осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество. В този случай редове 5 и 6 не се попълват.
3. Букви „б” и „в” на т. 6.1 се попълват само за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето.

6.2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален
пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5)
6.3. Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)
7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)
8. Дължим авансов данък (10% от ред 7)

.........……...………......лв.
….....…….…..………...лв.
…………………….......... лв.
...............................…....... лв.

9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)
.................................…..... лв.
словом .............................…….....................……………..……......................………….........................................................……. лв.
.............................
(дата)

Изплатил сумата: .............................………
(подпис)

.........................….
(гр./с.)

Ръководител : .....................................……..
(подпис и печат)

Получил сумата : ...............................….
(подпис)
Упълномощено лице/ законен представител ............................................................................................ЕГН ..…….….............................................

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
___________________________________________________________________________________________________________________
ЕИК __________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________
Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на .......................................................…………..………………………....................…....
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/сл. №, издаден от НАП:.......………………………,постоянен адрес: ..….........................................…..............................,
(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

в уверение на това, че по Сметка за изплатени суми N ...................... / ................... .20....г.:
1. Върху сумата по тази сметка,.............………...................лв. е удържан данък в размер на ………………………...….. лв.
(вписва се сумата по ред 1, съответно сумата по ред 8 от Сметката за изплатени суми)
Удържаният данък е преведен по сметка N ...........………………………………………………………………………………………….
на Териториална дирекция на НАП........................................................................................
2. Осигурителният доход за периода от ………………....…20.….г. до…….……….....….20.…г., върху който са внесени вноски
за ДОО, ЗО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, е в размер на

- …………………………. лв.

3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:
а) фонд „Пенсии”

- …..……………………… лв.

б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд

-

…………………………. лв.

в) здравно осигуряване

-

.………………………… лв.

..................……...
(дата)
.............……....….
(гр./с.)

Ръководител : .........................................
(подпис и печат)

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго
възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от
същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2. Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните
вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от
лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

11011
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1829
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 3 и 61н от Закона за местните данъци и такси утвърждавам следните промени в
образеца на декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък,
утвърден със Заповед № ЗМФ-2025 от 17 декември 2008 г. (ДВ, бр. 2 от 2009 г.):
1. В т. 1 от указанията към таблица 17 „Други дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ“
след думата „видеокасети“ се добавят думите „или записи на електронен носител“.
2. В указанията за подаване и попълване на декларацията, стр. 8, в раздел „Какви данъчни облек
чения можете да ползвате“ т. 2 се изменя така:
„2. Физически лица, включително еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата
данъчна година два или три вида патентна дейност, заплащат патентния данък само за тази дейност,
за която определеният данък е с най-висок размер. Облекчението не се прилага при извършване на
повече от три дейности, както и при извършване на следните дейности: „услуги с атрактивен харак
тер“, „обучение на водачи на моторни превозни средства“, „услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни
средства“ и „услуги със земеделска и горска техника“.
Министър: С. Дянков
11012

БРОЙ 1
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-929
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
1. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на промишлената продукция, утвърдена със заповед
№ РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г.
и бр. 2 от 2010 г.), както следва:
Изменения през 2011 г. в Номенклатурата на промишлената продукция
Код по
ПРОДПРОМ-2011

Наименование на позицията

Измерителна
единица

20.15.71.00 N

Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи
елемента: азот, фосфор и калий (без представени под формата на
таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло
<= 10 кг)

кг

20.15.71.30 D

Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий,
с тегловно съдържание на азот > 10% от безводния продукт в сухо
състояние

кг

20.15.71.80 D

Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий,
с тегловно съдържание на азот <= 10% от безводния продукт в
сухо състояние

кг

20.30.22.60 *

Неогнеупорни покрития (прахообразни, пастообразни или течни)
за шпакловане и измазване на фасади, вътрешни стени, подове,
тавани и подобни

кг

23.31.10.30 D

Двойни керамични плочки от вида „Spaltplatten“, неглазирани

м2

23.31.10.50 N

Керамични плочки и плочи за настилане или облицоване, неглазирани; керамични кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки,
неглазирани, дори върху подложка

м2

23.31.10.53 D

Плочки, кубчета, парчета и подобни изделия (без двойни плочки),
от каменина, неглазирани

м2

23.31.10.57 D

Плочки, кубчета, парчета и подобни изделия (без двойни плочки),
от фаянс, фина керамика или друг керамичен материал, неглазирани

м2

23.43.10.30 N

Керамични електрически изолатори (изкл. изолационните части)

кг

23.43.10.33 D

Керамични електрически изолатори без метални части

кг

23.43.10.35 D

Керамични електрически изолатори с метални части, за въздушни
електропроводи или за тягови линии

кг

23.43.10.39 D

Керамични електрически изолатори с метални части, други

кг

23.43.10.50 N

Керамични изолационни части за електрически машини, апарати
и съоръжения

кг

23.43.10.53 D

Керамични изолационни части за електрически машини, апарати и
съоръжения – съдържащи тегловно >= 80% метални оксиди

кг

23.43.10.55 D

Керамични изолационни части за електрически машини, апарати и
съоръжения, различни от съдържащите тегловно >= 80% метални
оксиди

кг

23.49.12.50 N

Други изделия от керамични материали, различни от порцелан или
костен порцелан, н.д.

кг

23.49.12.55 D

Други изделия от обикновена глина, н.д.

кг

23.49.12.59 D

Други изделия от керамични материали, различни от порцелан,
костен порцелан или обикновена глина, н.д.

кг

23.64.10.00 *

Неогнеупорни строителни разтвори, без готови за изливане бетонови смеси

кг

23.99.12.53 D

Облицовъчни изделия (водоустойчиви за покриви или фасади) от
асфалт или подобни продукти, на рула

м2

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Код по
ПРОДПРОМ-2011

Наименование на позицията

Измерителна
единица

23.99.12.55 N

Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смола), на рула
Други изделия от асфалт или подобни продукти, на рула
Радиатори за отопление с неелектрическо загряване и части за тях,
от чугун или стомана
Ножове за хранене (без тези за риба и масло) с неподвижно острие
и дръжка от корозионноустойчива стомана
Ножове за хранене (без тези за риба и масло) с дръжка и неподвижно
острие, от неблагородни метали
Ножове за хранене (без тези за риба и масло) с неподвижно острие
и дръжка от друг материал, различен от корозионноустойчивата стомана (с покритие от сребро, злато или платина, от дърво, пластмаси
или други материали)
Други листове за триони за обработка на метали с работна част от
стомана и листове за триони с работна част от други материали
Дърворезни вериги и листове за триони от неблагородни метали (без
ленти за лентови триони; дискове за циркуляри; ножовки за право
рязане; триони за музикални инструменти )
Дърворезни вериги и други листове за триони за обработка на други
материали с работна част от стомана
Щипци и пинцети за обезкосмяване
Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти
(без медицинските инструменти), за ръчна работа
Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и пинцети (без тези за
обезкосмяване) и подобни инструменти, за ръчна работа
Ножове и режещи остриета за домакински уреди или за машини за
хранителната промишленост
Циркулярни ножове за домакински уреди или машини за хранителната промишленост
Други ножове и режещи остриета за домакински уреди или машини
за хранителната промишленост
Твърди туби за опаковки за всякакви материали (без тези за сгъстени
или втечнени газове), с вместимост <= 300 л, от алуминий
Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за
всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове и
опаковките за аерозоли), с вместимост <= 300 л, от алуминий
Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за
всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с
вместимост >= 50 л, но <= 300 л, от алуминий
Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за
всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с
вместимост < 50 л, от алуминий
Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, от неблагородни метали
Огнеупорни каси от неблагородни метали
Блиндирани врати и клетки за бронирани помещения, от неблагородни метали
Изделия от калай, н.д.
Ламарини, листове, ленти, фолио, тръби и фитинги за тръби (свръзки,
колена, муфи), от калай
Изделия от калай, н.д.
Тръби и фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи) от цинк
Изделия от цинк, н.д.
Изделия от цинк, н.д.
Изделия от олово, н.д.
Тръби и фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи) от олово

м2

23.99.12.59 D
25.21.11.00 U
25.71.11.15 D
25.71.11.20 N
25.71.11.30 D

25.73.20.95 D
25.73.20.97 N
25.73.20.99 D
25.73.30.15 D
25.73.30.16 N
25.73.30.17 D
25.73.60.50 N
25.73.60.53 D
25.73.60.55 D
25.92.12.30 D
25.92.12.40 N
25.92.12.50 D
25.92.12.80 D
25.99.21.20 N
25.99.21.30 D
25.99.21.50 D
25.99.29.60 N
25.99.29.63 D
25.99.29.67
25.99.29.71
25.99.29.72
25.99.29.73
25.99.29.74
25.99.29.75

D
D
N
D
N
D

м2
бр.
бр.
бр.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
бр.
бр.
бр.
бр.
кг
бр.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ-2011
25.99.29.76 D
25.99.29.77 D
26.51.33.00 N
26.51.33.10 D
26.51.33.30 D
26.52.28.30 D
26.52.28.40 N

26.52.28.50 D
27.11.10.50 N
27.11.10.53 D
27.11.10.55 D
27.11.50.23 D
27.11.50.30 N
27.11.50.35 D
27.12.24.50 *
27.20.22.00 N
27.20.22.10 D
27.20.22.50 D
27.32.11.00
27.32.11.30
27.32.11.50
27.51.23.10
27.51.23.13
27.51.23.15
27.51.25.50
27.51.25.60
27.51.25.70
27.51.28.30

N
D
D
N
D
D
D
N
D
N

27.51.28.33 D
27.51.28.35 D
28.21.13.54 N
28.21.13.55 D

28.21.13.57 D
30.30.14.00 U

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р.
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Измерителна
единица

Пръти, профили и телове, от олово
кг
Изделия от олово, н.д.
кг
Микрометри, шублери, калибри и шаблони (изкл. калибрите без
бр.
регулиращи устройства)
Микрометри и шублери
бр.
Калибри и шаблони, изкл. калибри без регулиращи устройства
бр.
Паркингови времеброячи (паркметри) и други апарати за измерване
бр.
на време
Апарати за измерване на времето и хронометри с часовников механибр.
зъм или синхронен двигател (изкл. часовниците от позиции 26.52.11
до 26.52.14, апаратите за регистриране присъствието и апаратите за
отбелязване на часа и датата)
Броячи за минути и секунди (хронометри)
бр.
Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 750 Вт, но
бр.
<= 75 кВт (без стартери за двигатели с вътрешно горене)
Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 0.75 кВт, но
бр.
<= 7.5 кВт (без стартери за двигатели с вътрешно горене)
Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 7.5 кВт, но
бр.
<= 75 кВт (без стартери за двигатели с вътрешно горене)
Токоизправители с поликристален полупроводник
бр.
Токоизправители (без тези, използвани с апаратите за телекомуникабр.
ция, автоматичните машини за обработка на информация и техните
единици и на зареждащи устройства за акумулатори)
Токоизправители
бр.
Релета и конектори за напрежение > 60 В, но <= 1 кВ
бр.
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи
Тягови оловни акумулатори (без тези за задействане на бутални бр. елементи
двигатели)
Други оловни акумулатори (без тягови и тези за задействане на бр. елементи
бутални двигатели)
Проводници за намотки за електрически цели
кг
Изолирани проводници за намотки, лакирани или емайлирани
кг
Други изолирани проводници за намотка (вкл. анодно оксидирани)
кг
Сешоари
бр.
Фризьорски каски
бр.
Сешоари (без фризьорски каски)
бр.
Електрически бойлери, без тези с моментално загряване
бр.
Електрически бойлери (без тези с моментално загряване) и бързовари
бр.
Електрически бързовари
бр.
Електрически котлони (вкл. маси за топлинна обработка на хранибр.
телни продукти)
Електрически котлони (вкл. маси за топлинна обработка на хранибр.
телни продукти) за вграждане
Електрически котлони (вкл. маси за топлинна обработка на хранибр.
телни продукти), без тези за вграждане
Електрически промишлени или лабораторни пещи и апарати за теркг
мична обработка на материалите, вкл. действащите чрез диелектрични
загуби (без съпротивителни пещи и действащите чрез индукция)
Електрически промишлени или лабораторни пещи и апарати за теркг
мична обработка на материалите, вкл. действащите чрез диелектрични
загуби (без съпротивителни пещи и действащите чрез индукция или
с инфрачервени лъчи)
Промишлени или лабораторни пещи с инфрачервени лъчи
кг
Наземни авиотренажори и части за тях, за гражданската авиация
-
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ПРОДПРОМ-2011

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

БРОЙ 1
Измерителна
единица

30.30.50.30 U

Витла, ротори и части за тях за въздухоплавателни и космически
средства, за гражданската авиация
30.30.50.50 U
Колесници и части за тях за въздухоплавателни и космически средства, за гражданската авиация
31.00.11.50 N
Въртящи се столове, регулируеми на височина (без тези за медицинбр.
ски, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали,
фризьорски салони и подобни столове)
31.00.11.55 D
Въртящи се столове, регулируеми на височина, тапицирани, с облебр.
галка, колелца или плазове
31.00.11.59 D
Въртящи се столове, регулируеми на височина, нетапицирани (без тези
бр.
с колела или плазове, за медицински, хирургически, зъболекарски или
ветеринарни кабинети и зали, фризьорски салони и подобни столове)
31.01.11.00 N
Офис мебели от метал
бр.
31.01.11.10 D
Офис чертожни маси, различни от автоматичните чертожни маси
бр.
31.01.11.40 D
Офис мебели от метал с височина <= 80 см
бр.
31.01.11.70 D
Офис мебели от метал с височина > 80 см
бр.
32.50.13.70 N
Други инструменти и апарати, с приложение в хуманната или ветебр.
ринарната медицина, н.д.
32.50.13.73 D
Ултразвукови апарати за литотрипсия
бр.
32.50.13.79 D
Други инструменти и апарати, с приложение в хуманната или ветебр.
ринарната медицина, н.д.
2. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното
стопанство, утвърдена със заповед № РД-07-22 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14
от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.), както следва:
Изменения през 2011 г. в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство
Код по
ПРОДАГРО-2011
01.11.99.90.00 *
01.13.52.00.00 D
01.13.53.00.00 D
01.14.10.10.00 D
01.14.10.90.00 D
01.19.39.10.00 N
01.19.39.90.00 N

Наименование на позицията

Измерителна
единица
Семена от рицин, карите и други маслодайни семена, н.д.
кг
Патати (сладки картофи)
кг
Маниока, корени
кг
Захарна метла
кг
Друга захарна тръстика
кг
Захарна метла
кг
Други разнообразни продукти от растениевъдството, вкл. корени от
цикория, годни за консумация
Фурми
кг
Грейпфрути, вкл. помело
кг
Лимони и сладки лимони
кг
Портокали
кг
Мандарини, тангерини, сатсумаси, клементини и други
кг
Други цитрусови плодове
кг
Други семкови, костилкови и тропични плодове
кг
Бразилски орехи, кашу и други черупкови плодове, н.д.
кг
Арония и други разнообразни плодове, н.д.
кг
Каперси
кг
Шафран, несмлян, нито пулверизиран
кг
Куркума
кг

01.22.13.00.00 D
01.23.11.00.00 D
01.23.12.00.00 D
01.23.13.00.00 D
01.23.14.00.00 D
01.23.19.00.00 D
01.24.29.00.00 *
01.25.39.00.00 *
01.25.90.90.00 N
01.28.19.10.00 D
01.28.19.20.10 D
01.28.19.20.20 D
Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
U – промяна на измерителна единица
– няма натурално изражение
3. Утвърдените изменения и допълнения в номенклатурите по т. 1 и т. 2 влизат в сила от 1 януари
2011 г.
Председател: М. Коцева
10929
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СЪДИЛИЩА
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 772/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уонаду
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Иван Вазов 21, ет. 3,
стая 22, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба, внос,
износ и реекспорт на стоки, собствено производство и производство на трети лица, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови,
лицензионни сделки и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг,
всички други разрешени от закона сделки, за
които не съществуват особени забрани на закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Марселинус Йоханес Корнелис
Мария Ван Ден Буузем.
7234
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 773/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кечфренч“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Цар Калоян, бул. Дружба 4, ет. 2,
с предмет на дейност: търговия с недвижими
имоти, строителна дейност, транспортна дейност, маркетинг, търговско посредничество и
представителство (без процесуално), спедиторски
и туристически услуги, преводаческа дейност,
ремонтна и сервизна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, рекламна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Бари Робърт Бусон.
7235
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 756/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нет империал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ж. к. Орел, бл. 13, вх. Г,
ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: производство,
търговия и поддръжка на интернет сайтове,
хостинги, домейни, изграждане на компютърни
мрежи, 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 услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и друга дейност, търговска по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена
изрично със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Росица
Красимирова Христова.
7236
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 766/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евро – ленд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Симеон 1, вх. А, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: производство и търговия на селскостопанска продукция, вътрешен
и международен превоз на хора и товари (след
получаване на лиценз), спедиционни, комисионни и транспортни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, строителство, обзавеждане и продажба на жилищни и нежилищни
имоти, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, лизинг,
продажба на стоки на изплащане, агенция за
недвижими имоти, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, всички други
незабранени от закона сделки или услуги, като за
тези, за които се изисква разрешение на държавен
орган, след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Геттеманс Ян Франс Гизле.
7237
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 512/2005 „Лудогорие инвест“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Гюнай
Хюсмен Хюсмен; вписа като съдружник Стефан
Христов Обрешков; дружеството се управлява и
представлява от Хамза Вели Чакър.
7238
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 572/2007 за „Семина“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Катя Иванова Тодорова; вписа като съдружник Гюлбие Османова
Хасанова; дружеството се управлява и представлява от управителя Юлия Юриева Милева.
7239
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 112/2006 за „Филинес“ – ЕООД:
вписа прехвърляне на ЕТ „Филинес – Мехмед
Калев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения в правоприемника
„Филинес“ – ЕООД.
7240
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 88/95 за „Булкорп“ – ООД:
увеличава капитала на дружеството от 10 000 лв.
на 250 000 лв.
7241
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 632/2007 за „Енес“ – ЕООД: вписа
като съдружници Джафер Дагхан и Ебру Акар;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Енес“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Наим Нади Бардакчъ.
7242
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 709/2007 прехвърляне на ЕТ „Сел – Ай – Фатме
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Алиева“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения в правоприемника
„Сел – Ай“ – ЕООД.
7243
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 709/2007 прехвърляне на ЕТ „Алис – ТХ – Тержан Хакъев“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в правоприемника
„Сел – Ай“ – ЕООД.
7244
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 504/2006 за „Алфа – сим“ –
ООД: заличава като съдружник и управител
Идриз Хюсеинов Кочев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Алфа – сим“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Стражец, ул.
Москва 24А, и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Мустафа Мердан Хюсеин.
7245
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 346/97 за „Зига – мекс“ – ООД: заличава като съдружник Нурджан Саваш.
7246
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 780/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бимид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 51, с
предмет на дейност: пътнически и товарен транспорт в страната и в чужбина и спедиция, вътрешна
търговия, бартерни сделки, комисионна търговия,
авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, услуги със селскостопанска техника,
външнотърговска икономическа дейност, внос,
износ, реекспорт, бартер и търговия с промишлени
и хранителни стоки, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска
продукция в страната и в чужбина, откриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене
(ресторанти, кафе-аперитив и др.) в собствени и
наети помещения и всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Илко
Ганев Илиев.
7247
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф. д. № 779/2007 за „Евростандарт
2007“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от гр. Омуртаг в гр. Цар
Калоян, ул. Азърбейджан 21.
7248
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 472/2007 за „Дурстен“ – ЕООД: вписва
промяна на имената на едноличния собственик
и управител от „Денислав Емилов Велинов“ на
„Нихат Ислям Осман“.
7249
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 765/2007 вписа в търговския регистър
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образцова ап т ека Бъ лгари я“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Разград, бул.
България 7, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти съгласно Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Стефка Кирилова Терзиева.
7250
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 872 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 872/92 вписа поемане на
предприятие с фирма ЕТ „Марчо Романов – Каро“
на едноличния търговец Марчо Великов Романов
от наследника Емил Марчев Великов и го вписа
като едноличен търговец с фирма „Каро – Емил
Великов“.
7251
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 98 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 98/96 вписа поемане на
предприятие с фирма ЕТ „Уют – Никола Димит
ров“ на едноличния търговец Никола Димитров
Димитров от наследницата Деляна Николова
Димитрова и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Уют – Деляна Димитрова“.
7252
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф. д. № 762/2007 за „АБГ – тонус“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от София в с. Беловец, ул. Васил
Левски 105.
7253
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени
по ф. д. № 64/2000 за „Агросис“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – ул. Европа 14; увеличава капитала от 5000 на 50 000 лв.; вписа като
съдружник Иван Тодоров Петров; вписа като
управител Темелко Михайлов Темелков, който
ще управлява и представлява дружеството.
7354
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 778/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феникс – ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Исперих, ж. к. Васил Априлов,
бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
производство и реализация на дървени въглища,
обработка и заготовка на дървен материал от
всякакъв вид, добив на дървесина (след издаване
на съответното разрешение), вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на дървен
материал от всякакъв вид, производство, преработка, изкупуване и реализация на всякакъв вид
селскостопанска продукция, гъби, билки, ядки,
кожи, рибовъдство и търговия с риба, търговия
с всякакъв вид промишлени, непромишлени и
селскостопански стоки и продукти в страната и
в чужбина, консултантска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предприемачество, представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, транспортна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Метин Салиев Реджебов.
7255
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промени по
ф. д. № 37/91 за „Мик“ – АД: увеличава капитала от 155 840 лв. на 820 840 лв., разпределен в
410 240 поименни акции по 2 лв.; заличава като
член на съвета на директорите Олег Чабалурхва;
заличава като изпълнителен директор Ангел
Йорданов Стефанов; вписа за нов член на съвета
на директорите Анатолий Вишневский; вписа за
изпълнителен директор Радмил Радионов Райковски; дружеството се представлява от Ангел
Йорданов Стефанов, Радмил Радионов Райковски
и Анатолий Вишневский заедно и поотделно.
7256
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 720/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радостин Стефанов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Разград, бул. Странджа
45, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с всички стоки, суровини и материали,
незабранени с нормативен акт, превоз на пътници и товари със собствени и наети моторни
превозни средства, организиране на екскурзии
в страната и в чужбина със собствени и наети
моторни превозни средства, откриване, отдаване
под наем, наемане и експлоатация на търговски
и туристически обекти (магазини, павилиони,
барчета, кафетерии и др.), компютърни зали за
игри и интернет, електронни и електронно-механични и други игри, зали за фитнес и други,
паркинги, центрове за ремонт на всякакъв вид
техника, складове за всички стоки, суровини и
материали незабранени с нормативен акт, производство, преработка, изкупуване и търговия на
всички стоки, суровини и материали, незабранени
с нормативен акт и от всякакъв произход – животински, интелектуален, растителен, промишлен
и други; всякакъв вид дейности и услуги, незабранени с нормативен акт, преподаване на уроци
по предмети на общоообразователната система;
представителство и посредничество за търговия и
строителство и за осъществяването на всякакъв
вид дейности и услуги, незабранени с нормативен
акт, на наши и чужди физически и юридически
лица, внос, износ, бартерни, компенсационни,
консигнационни и други сделки незабранени с
нормативен акт, наемане на работна ръка за работа в страната и чужбина и посредничеството за
тази дейност, заготовка, изкупуване, промишлена
преработка и реализация на вторични суровини, наемане и отдаване под наем на всякаква
земя, а така също и обработване и инвестиране
и получаване на инвестиции във връзка със
закупуването, обработването и отдаването под
наем на земи в страната, внос, износ на всякакъв вид моторни превозни средства – камиони,
леки автомобили и др., покупко-продажба на
недвижими имоти – терени и сгради в страната, и посредничество за извършването на тази
дейност, консултантска и инженерингова дейност, агентство и комисионерство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
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хотелиерство и ресторантьорство, лизингова
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Радостин Йорданов
Стефанов.
7257
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 761/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Металекс – 27“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Сава Катрафилов 17,
ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, сделки с метални изделия,
консултиране и реализиране на международни
проекти, внос и износ на стоки, вътрешен и
международен превоз, спедиция, транспортни
услуги, сделки с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, консултантска дейност, експолатация на
търговски обекти за продажба на хранителни
стоки и стоки за бита, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено и чуждо производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
ресторантьорство и хотелиерство, лизинг, продажба на стоки на изплащане, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
транспортни услуги, спедиторски услуги, всички
други незабранени от закона сделки или услуги,
като за тези, за които се изисква разрешение на
държавен орган – след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Ирена Драгомирова Донева
и Ценко Драгомиров Цонев и се управлява и
представлява от Ирена Драгомирова Донева.
7258
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3689 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1573/90 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Лиси – 11 – Стоян Памуков“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Лиси 22“ – ООД (рег. по ф.д. № 1513/2007).
7873
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3683 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 977/91
промени за „Монтажи – Русе“ – АД: премества
адреса на управление на ул. Хан Крум 1.
7874
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3734 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 85/2002 промени за „Алена консулт“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Албена
Георгиева Кременарова; вписва като съдружници
Георги Ангелов Кременаров и Иванка Георгиева
Кременарова.
7875
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3733
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 791/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Росен Трифонов“ като съвкупност от
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права, задължения и фактически отношения на
„Евроминерал“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1320/2003
във Великотърновския окръжен съд).
7876
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3726 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 809/2003 промени за „ЦБА – Русе“ – ЕООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 148 000 лв. на 2 493 000 лв.
7877
Р ус е н с к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в
т ърг овск и я рег ис т ър с решен ие № 3727 о т
21.XII.2007 г. по ф.д. № 942/2003 промени за
„Куарта стандарт“ – ООД: заличава като съдру ж ници „Две“ – ООД, ЕФН 1794012741, и
„Ил – 97“ – ООД, ЕФН 1797014871; вписва като
съдружници Лидия Кирилова Янкова и Илиян
Георгиев Илиев.
7878
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3730 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1110/2003 промени за „Трифонова и син“ – ООД:
заличава като съдружници: Красимир Пантелеев
Пантелеев и Йордан Кирилов Ангелов; вписва
като съдружник и управител Никола Михаилов
Трифонов; дружеството се управлява и представлява от двамата управители: Милка Христова
Трифонова и Никола Михаилов Трифонов заедно
и поотделно.
7879
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3681 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 558/2005 промени за „Септона България“ – АД:
вписа решение на общото събрание на акционерите, взето с протокол от 7.XII.2007 г., за изменение
на чл. 25, ал. 1 от устава на дружеството – дружеството се управлява от съвет на директорите,
който се състои от 3 до 7 членове.
7880
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3706 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 363/2007 промени за „Аутлет БГ“ – ООД:
за личава като съдру ж ници Данаил Милчев
Милчев и Чавдар Николов Енчев; вписва като
съдржници Ивелина Димитрова Тодорова и Нина
Богословова Милчева.
7881
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3722 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 504/2007 промени за „Жираф стил“ – ООД:
заличава като съдружник Сашо Неков Донев;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Жираф стил“ – ЕООД.
7882
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3707 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 816/2007 промени за „Стройлукс“ – ООД:
заличава като съдружник Ясен Тодоров Иванов; вписва като съдружник Галина Христова
Михайлова.
7883
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3710 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 981/2007 промени за „Петя Георгиева“ – ЕООД:
вписва като втори управител Румянка Русева
Пантилеева; дружеството се управлява и представлява от двамата управители Петя Христова
Георгиева-Алексова и Румянка Русева Пантилеева
заедно и поотделно.
7884
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3729 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 1236/2007 промени за „СЛО – 62“ – ЕООД:
заличава като управител Теодора Александрова
Григорова.
7885
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3666 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1288/2006 промяна за „Напредък 2004“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 1.
7886
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3665 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1216/2006 промени за „Стенли 2000“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 3.
7887
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1515 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 740/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Софт райз“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Смолян, ул. Искра 2, с предмет
на дейност: разработка на системен и приложен
софтуер, разпространение, внедряване и поддържане на системен и приложен софтуер, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически
услуги, организиране на седмичен отдих, семейни
и родови празници, групови и фирмени празници
и семинари, търговска дейност в страната и в
чужбина, търговско посредничество, експертноконсултантска дейност в областта на управление
на стопански предприятия и обекти, транспортни
услуги, както и всички други видове дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Костадин Спиров Герджиков, Величка Йорданова Герджикова и Иван
Костадинов Герджиков и се управлява и представлява от управителя Иван Костадинов Герджиков.
7983
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1526 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 768/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Автосервиз Томашов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Смолян, ул. Мирчо войвода 16,
с предмет на дейност: авторемонтни услуги,
продажба, търговски сделки по предоставяне на
транспортни, рекламни, информационни, комунално-битови, спортни, анимационни, културни,
програмни, импресарски и други допълнителни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от внос и
местно производство, производство и търговия
със селскостопанска продукция, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешно- и
външнотърговска дейност, всички други видове
сделки, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с едноличен собственик на капитала Руси Мендов Томашов, който го управлява
и представлява.
7984
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1517 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 506/2003 вписа промяна
за „Алекс – 1970“ – ЕООД, Смолян: освобождаване на Васил Анастасов Кисьов като едноличен
собственик на капитала на дружеството и като
управител; нов едноличен собственик на капитала е Николай Асенов Ушев; промяна в адреса
на управление на дружеството от Смолян, ул.
Зорница, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, на Смолян, ул.
Чан 1, вх. А, ет. 1, ап. 2; нов предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, строителство, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, вътрешен и международен
туризъм, основни и допълнителни туритически
услуги, мениджмънт в областта на вътрешния и
международния туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни юридически и физически лица,
рекламна, импресарска, информационна и програмна дейност или предоставяне на услуги, други
дейности и услуги, без забранените от закона.
Дружеството се предстаавлява и управлява от
управителя Николай Асенов Ушев.
7985
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1552 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 724/92 вписа
прехвърляне чрез продажба на предприятието
на ЕТ „Зюмка – Събин Хунев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
по баланса на предприятието към 17.XII.2007 г.
на „Хунев“ – ЕООД, Смолян, представлявано от
Севдалин Събинов Хунев (рег. по ф.д. № 701/2007).
7986
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1553
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 773/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стела сто – 982“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Чепеларе,
ул. Беломорска 25, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, разкриване и експлоатация
на търговски, хотелски и туристически обекти
за обществено хранене, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителство, ремонт и проектиране на сгради, пътни
съоръжения, канализации и др., дърводобив и
дървообработване и други дейности, незабранени
със закон; дружеството ще извършва дейността си
в страната и в чужбина и в свободните безмитни

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

зони, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стела Нинова Стоянова,
която го управлява и представлява.
7987
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1555 от 28.XII.2007 г. по ф.д .№ 784/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фаундейшън венчърс
интернешънъл лимитид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Селище, община
Смолян, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и
услуги без забранените от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Дейвид Уилям Мартин,
който го управлява и представлява.
7988
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1554 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 777/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бени транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. Лиляна Димитрова 3, с предмет на дейност: транспортна
дейност с леки и товарни автомобили в страната
и в чужбина, спедиционна, складова, лизингова,
консултантска, инвеститорска дейност, посредническа дейност и комисионерство, външнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно, инженеринг,
маркетинг, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, услуги и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Албен Димитров Кисьов,
който го управлява и представлява.
7989
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписва в регистъра за
търговски дружества съгласно решение № 1546
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 202/90 деноминирането
на размера на капитала на „Веа“ – ООД, Смолян,
от 5 000 000 лв. на 5000 лв..
7990
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1549 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 424/95 вписва
в регистъра за търговските дружества промени
за „Туидас“ – ЕООД, Рудозем: освобождаването
на Андон Василев Горнаков като едноличен
собственик на капитала на дружеството и управител; нов едноличен собственик на капитала
и управител – Мариян Георгиев Златев, който
управлява и представлява дружеството.
7991
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1543 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 776/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Гео Ви“ – ООД, със седалище и
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адрес на управление Мадан, ул. Перелик 20, вх. Б,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: проектиране
и строителство на надземни и подземни обекти,
геодезия, приложна геодезия и ландшафт, транспортна дейност, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, дърводобив, дървообработване, търговия с дървен материал, производство и
търговия с всички видове разрешени от закона
стоки, суровини и материали, туроператорска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, животновъдство, разрешена от закона външнотърговска
дейност, други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Радослав Емилов Узунов и Венцислав Радославов
Узунов и се управлява и представлява от управителя Радослав Емилов Узунов.
7992
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение
№ 1541 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 871/98 в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на
предприятието с фирма ЕТ „Зарко Бандев – Вихър“ от едноличния търговец Зарко Веселинов
Бандев като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на Карамфилка Манова
Бандева и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Зарко Бандев – Вихър – Карамфилка
Бандева“ – Смолян.
7993
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1524 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 762/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дани – 98“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление – гр. Чепеларе,
ул. Мургавец 40, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт
по бартерни, клирингови и други, обвързани с
договори и спогодби, търговски сделки, покупа
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
разкриване и експлоатация на търговски, хотелски
и туристически обекти за обществено хранене,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителство, ремонт и проектиране на сгради, пътни съоръжения, канализации
и други, превоз на товари и пътници в страната и
в чужбина (международни превози), дърводобив
и дървообработване, други дейности, незабранени
със закон, като дейността ще се осъществява в
страната, в чужбина и в свободните безмитни
зони. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Бинка Радославова Стоилова, която го управлява
и представлява.
7994
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1522 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 764/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ферекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Доспат, ул. Доспатска 4А,
с предмет на дейност: добив, производство, изкупуване, съхранение, заготовка, опаковане, преработка
и реализация на собствена и чужда селскостопан-

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ска продукция, цветя, кожи, гъби – култивирани
и диворастящи, пчелни продукти, диворастящи
плодове, растения и билки, полуфабрикати от
тях чрез собствени и чужди магазини, търговска
дейност – търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина с всички, незабранени от закона стоки,
собствено и чуждо производство, изграждане и
експлоатация на собствени и наети магазини, внос,
износ, експорт, посредническа, представителска,
предп риемаческа дейност, агенции в страната и
в чужбина, бартерни, обменни и компенсационни
сделки, оказионни, комисионни и антикварни
услуги, транспортна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина със собствен и
чужд транспорт, дърводобив и дървопреработване, събиране, изкупуване, заготовка, преработка
и реализация на вторични суровини, проучване,
проектиране, изграждане и реализация на хотели,
ресторанти, сладкарници, атракционни заведения,
кафе-аперитиви, барове, дискотеки, спортни обекти, игрални (без хазартни) заведения, подвижна
и стационарна търговия с всички, незабранени
от закона стоки от хранителен и нехранителен
произход, вътрешен и международен туризъм,
организиране на почивна дейност в страната и в
чужбина, производство и търговия със стоки за
широко народно потребление, халища, губери,
дрехи, одеяла, художествени материали, изделия
и артикули, извършване на производство и услуги
на населението от всякакъв характер (без забранени от закона), търговска дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Мехмед Ахмедов Ферев, който го управлява и
представлява.
7995
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1516 от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 84/2005 вписа промени за
„Еконейчър груп“ – ООД, Девин: освобождаване
на Станислав Йосифов Недков като управител
на дружеството; избиране на Георги Димитров
Христов за управител на дружеството, който
управлява и представлява дружеството.
7996
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1518 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 620/96 вписа промяна за
„Нива консулт“ – ЕООД, с. Баните: промяна на
адреса на управление – Смолян, ул. Бузлуджа 11.
7997
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1520 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 753/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аделина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Иглика 27, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно; ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговско
представителство и посредничество; покупка на
стоки или други вещи с цел продажбата им в
първоначален, обработен или преработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
лизинг; други дейности и услуги, без забранените
от закона, като дейността ще се осъществява в
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страната, чужбина и в свободните безмитни зони.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Аделина Карамфилова
Бамбалова, която го управлява и представлява.
7998
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение
№ 1533 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1548/93 в
регистъра за еднолични търговци безвъзмездно
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Юли
Делибашев“ – с. Црънча, от едноличния търговец
Юли Маломиров Делибашев като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
Анета Радостинова Делибашева и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Юли – Делибашев – Анета Делибашева“ – с. Црънча.
7999
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1521 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мадан лес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Средногорци, община
Мадан, ул. Свобода 1, с предмет на дейност:
дърводобив, дървообработване, производство на
мебели, търговия с дървен материал; проектиране
и строителство на надземни и подземни обекти;
транспортна дейност; въвеждане в експлоатация
на машини и съоръжения; покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство и
търговия с всички видове разрешени от закона
стоки, суровини и материали; туроператорска
дейност; хотелиерство и ресторантьорство; посредничество при сделки с недвижими имоти;
животновъдство; разрешена от закона външнотърговска дейност, други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственика на капитала Максим Симов Илиев, който го управлява и представлява.
8000
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 603/2007 вписа промени
за „Комфорт инс“ – ЕООД, с. Стойките: освобождаване на Веселина Валентинова Найденова
като управител на дружеството; избиране на Гено
Костадинов Пичуров за управител на дружеството,
който го управлява и представлява.
8001
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1544 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 767/2007 вписа в регистъра
на търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Пикстрой“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Смолян, Северна промишлена
зона, производствена база „Арексим“, с предмет на
дейност: производство и транспорт на строителни
смеси, добив и транспорт на инертни материали,
строителство, предоставяне на услуги, свързани
с управлението, поддръжката и техническото
обслужване на недвижима собственост в област
та на стрителството, инвестиции в недвижими
имоти, консултантска и посредническа дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от законите на Република България, за която не
се изисква предварително разрешение (лицензия);
в случай че за някоя от дейностите се изисква
разрешение, тя ще бъде извършвана след получаването му. Дружеството е с капитал 6000 лв.,
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със съдружници „Арексим“ – ЕООД, и „Софстрой
бетон“ – ЕАД, и се управлява и представлява от
управителите Кирил Иванов Асенов и Светослав
Христов Войнски заедно и поотделно.
8002
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра
за еднолични търговци поемане на предприятие с фирма ЕТ „АВА – 2002 – Салим Юруков“ – с. Страшимир, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения към момента
на откриване на наследство – 1.XII.2007 г., от наследника Зекие Кезимова Юрукова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „АВА – 2002 – Салим
Юруков – Зекие Юрукова“ – с. Страшимир.
8003
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1523 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 735/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Медикус – 70“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Змеица,
община Доспат, ул. Юг 3, с предмет на дейност:
организиране и реализация на всякакъв вид
търговска дейност, вкл. доставка, приготовление,
съхранение и продажба на лекараствени средства,
лекарствени препарати, билки, медико-санитарни материали, козметични средства, доставка и
продажба на медицинско оборудване, консултации и информация по използване на лекарствените средства и препарати, след получаване на
съответните разрешения, лаборатории и други
видове изследвания, зъбопротезиране, всякакви
други дейности и услуги, незабранени от закона,
като дейността ще се осъществява в страната и
в чужбина, вкл. и в свободните безмитни зони.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валери Радованов Велев,
който го управлява и представлява.
8004
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1514 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 755/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Медицински център
„Пампорово“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Смолян, ул. Хан Аспарух 1, вх. Б,
ап. 20, ет. 3, с предмет на дейност: предоставяне
на медицински услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, предоставяне на
транспортни, рекламни, информационни и други
допълнителни услуги, свързани с международния
и вътрешния туризъм, инвестиции, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговски сделки по: хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след съответно разрешение), организиране на екскурзии в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, всички други видове сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „Медикеар плюс“ – ЕООД, представлявано от Ели Владиславова Иванова, Борислав
Георгиев Ацев и Васил Анастасов Кисьов и се
управлява и представлява от управителя Ели
Владиславова Иванова.
8005
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 3 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1170/93 вписа промени за „Норка“ – ЕООД, с. Костенец: деноминиране капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв., в т.ч. и размера на дялове; прекратява на
участието като едноличен собственик на Христос
Харалампус Насиу в дружеството; вписва като
едноличен собственик Триаднафиля Насиу; освобождаване на Христос Харалампус Насиу като
управител на дружеството; избиране на Триаднафиля Насиу за управител на дружеството, който
го представлява; преместване на седалището и
адреса на уравление от с. Костенец, Софийска
област, в гр. Костенец, ул. Малина 5; приемане
на нов учредителен акт на дружеството.
7617
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1365/2007 вписа промени
за „Златица Кооп“ – ООД, гр. Златица: увеличаването на капитала на дружеството от 5000 лв. на
1 438 900 лв., разпределен в 14 389 дяла с номинална
стойност 100 лв., чрез записване на нови дялове
и непарична вноска, представляваща недвижими
имоти; изменението на дружествения договор.
7618
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение №16 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 715/2005 вписа промени
за „Прогрес“ – АД, Своге: освобождаване като
член на съвета на директорите на Райна Стефанова Бойдева-Георгиева; избиране за член на
съвета на директорите на Георги Иванов Георгиев;
освобождаване на Младен Георгиев Младенов
като изпълнителен директор и представляващ
дружеството; избиране на Георги Иванов Георгиев
за изпълнителен директор, който представлява
дружеството.
7619
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 311/91 вписа промени за
„Монтажи – 64“ – ООД, Самоков; увеличаването на капитала на дружеството от 50 000 лв. на
150 000 лв., разпределен в 1500 дяла по 100 лв.,
чрез записване на нови дялове; изменение на
дружествения договор.
7620
Софийският окръжен съд на основание чл. 146,
ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а, ал. 1 ГПК с определение от 19.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 335/2000 на
годишните финансови отчети на дружеството за
2004 г., 2005 г. и 2006 г. на „Екострой“ – ООД,
Своге, които са представени в търговския регистър.
7621
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1593/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тод“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Захари
Хаджигюров 26, с предмет на дейност: търговия,
туризъм, туристическа дейност, туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и
външнотърговска дейност със хранителни стоки,
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алкохолни и безалкохолни напитки, облекло и
други стоки за бита, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, строителна и строително-ремонтна дейност, покупка и продажба на недвижими имоти
и посредничество в тази област, всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., управлява се и
се представлява от едноличния собственик на
капитала Ангел Йорданов Тодоров.
7622
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. №1570/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тедиал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Костенец,
Софийска област, ул. Кирил и Методий 52А, с
предмет на дейност: продажба и сервиз на електронни касови апарати с фискално устройство,
представителство, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни фирми и физически
лица, всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Албена Русева Велкова.
7623
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1584/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Милуаин“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Бели Искър,
община Самоков, Софийска област, с предмет
на дейност: покупка и продажба на недвижими
имоти и посредничество в тази област, туризъм,
туристическа дейност, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, извършване на всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Джудит
Ан Браун.
7624
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1606/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ваяни“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Васил Левски 3, с предмет на дейност: строителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, всякакъв вид строително-ремонтни работи, транспортно строителство,
строително-монтажна дейност, вътрешен и външен
ремонт на сгради, топлоизолация, монтаж, сервиз
на климатична, вентилационна и отоплителна
техника, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически и
рекламни дейности, всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Василев Нитов.
7625

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1588/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елисей“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ихтиман, ул.
Витоша 10, с предмет на дейност: строителство
и ремонт, автомивка, търговия на едро и дребно,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Райков Сакарев.
7626
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XII.2007 г. по ф.д № 1591/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Чукова 64“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Осоица,
община Горна Малина, Софийска област, с предмет на дейност: производство и търговия на едро
и дребно с промишлени и потребителски стоки,
суровини и материали, транспорт и спедиция,
туроператорска и травълагентска дейност, сделки
с интелектуална собственост, информационни
и интернет услуги, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, за
която не се изисква надлежно разрешение от
компетентен държавен орган преди съдебната
регистрация на дружеството. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Ирена Панайотова Станчева.
7627
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1557/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Сейл – ленд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Петърч,
община Костинброд, Софийска област, ул. Хан
Аспарух 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, продажба и замяна
на благородни метали, рекламна дейност, продажба на всякакъв вид стоки и услуги в страната
и в чужбина, вътрешно- и външноикономическа
дейност – внос, износ, търговия на едро и дребно
със строителни, петролни, хранителни продукти,
всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е без срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николинка Рангелова
Цветанова и Георги Кирилов Георгиев и се управлява и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
7628
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1581/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Йоти софт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Софроний Врачански 26, с предмет на дейност: строителство и всякакъв вид строителноремонтни работи, в т. ч. ВиК и проектантски
услуги, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, търговия с алкохолни
стоки и тютюневи изделия, всички дейности в
областт а на компютърните технологии, хардуер

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 7

и софтуер, хотелиерство и ресторантьорство,
хлебопроизводство и сладкарство, таксиметрова и
транспортна дейност, рекламна, информационна
и туристическа дейност, търговия с недвижими
имоти, спедиторство, селскостопанска дейност,
внос и износ на стоки, всякакъв вид дейност,
незабранена със закон. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Катя
Ранкова Върбева.
7629
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1577/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Мар тин – хепи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Своге, ул. Петър Берон 8, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, салони за красота и козметика, ресторантьорство, хотелиерство, нощни заведения,
клубове, търговия на дребно и едро, внос, износ
на стоки, производство на промишлени изделия,
строителство, туризъм, издателска, транспортна
и превозваческа дейност, всякаква дейност, незабранена от закона. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Катерина
Стешкина-Митрова.
7630
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1237/2007 вписва
промени за „Юнайтед груп“ – ООД, Самоков:
приемането за съдружници в дружеството на
„ИИЛ Груп“ – ООД, със седалище Самоков (рег.
по ф.д. № 848/2007), Гилад Алмог, Ронен Арие
Тирк, Охад Мораг, Ронен Фаибиш; приемане на
нов дружествен договор.
7631
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 591/2003 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Гига – Димитър
Николов“ – Етрополе, от едноличния търговец
Димитър Николов Димитров като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Гига“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1318/2006).
7632
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 6
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 421/97 вписа промени за „Металообработване и зъбопроизводство – Ко“ – АД, Ботевград: освобождаване като
членове на съвета на директорите на Кирил Спасов
Задгорски, Христо Иванов Коцев, Николай Съйков
Съйков, Илия Петков Вълков и Иван Василев
Василев; избиране на съвета на директорите с
мандат 3 г. в състав: Пьотр Чех – председател,
Виеслав Адам Мужиа, Стефан Димитров Нойков;
избиране на Стефан Димитров Нойков за изпълнителен член, който представлява дружеството;
приемане на промени в устава на дружеството с
решение на ОСА от 17.XII.2007 г.
7633
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1070/2006 вписа промени
за „Де и Де“ – ООД, гр. Златица: прекратяване
участието като съдружник на Детелина Илянова
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Христова; приемане за съдружник в дружеството
на Иван Николов Негойков; освобождаване на
Детелина Илянова Христова като управител и
представляващ дружеството; избиране на Десислава Димитрова Стефанова за управител и
представляваща дружеството; приемане на нов
дружествен договор.
7634
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1198/2007 вписа промени
за „Строй Констракшън България“ – ЕООД,
гр. Златица: прекратяване участието като едноличен собственик на Кирил Спиридонов Андонов в
дружеството; вписва като едноличен собственик
Иван Спасов Андонов; освобождаване на Кирил
Спиридонов Андонов като управител и представляващ дружеството; избиране на Иван Спасов
Андонов за управител на дружеството, който го
представлява; приемане на нов учредителен акт.
7635
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 4009/91 вписа промени за
„Металообработване и зъбопроизводство“ – АД,
Ботевград: освобождаване като членове на съвета на директорите на Кирил Спасов Задгорски,
Христо Иванов Коцев, Николай Съйков Съйков,
Илия Петков Вълков и Иван Василев Василев;
избиране на съвета на директорите с мандат 3 г. в
състав: Пьотр Чех, Виеслав Адам Мужиа, Стефан
Димиров Нойков – председател, Николай Съйков
Съйков и Христо Иванов Коцев; избиране на
Николай Съйков Съйков за изпълнителен член,
който представлява дружеството.
7636
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 510/2003 вписа промени
за „Венид Гео“ – ООД, с. Хераково: прекратяване участието като съдружници в дружеството
на Божидар Русев Николов и Хейнрих Валнер;
приемане на „Интергео България“ – ООД (рег.
по ф.д. № 997/2002), със седалище с. Пожарево,
ул. Петнадесета 5, за съдружник в дружеството;
приемането на нов дружествен договор.
7637
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 227/2003 вписа промени за
„Трем“ – ООД, Драгоман: прекратяване участието
като съдружници на Даниела Георгиева Видева и
Станимир Видев Видев; приемане на Пепа Калчева
Ингилизова и Боян Георгиев Бонев; освобождава
като управител и представляващ дружеството
Станимир Видев Видев; избира за управител и
представляващ дружеството Боян Георгиев Видев;
приемане на нов дружествен договор.
7638
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 19
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 3721/92 вписа промени за „Солекс“ – ООД, с. Петърч: промяна във
фамилното име на съдружника от „Пенкова“
на „Попантонова“;прекратяване участието като
съдружник в дружеството на Антоанета Красимирова Попантонова; приемането на „Апиа
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Евроюс“ – АД (рег. по ф.д. № 9350/97 на СГС),
със седалище София, ул. Алабин 34, ет. 3; приемането на нов дружествен договор.
7639
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 3859/92 вписа промени
за „Стар – Бат – България“ – ООД, Самоков:
преместването на седалището и адреса на управление от Самоков, ул. Димчо Дебелянов 19,
в София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 30А; приемането на нов дружествен договор.
7640
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 4083
от 26.XII.2007 г. на Благоевградския окръжен
съд вписва промяна за „КД и С“ – ООД (рег.
по ф.д. № 1571/2007): преместване на седалището и адреса на управление от Благоевград,
ул. Владо Черноземски 4, вх. А, ет. 3, ап. 8, в
к.к. Боровец, Софийска област, поземлен имот
№ 65231.919.121/2 – бар „Камелия“.
7641
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1575/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лукас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Пирдоп,
Софийска област, ул. Цар Освободител 68, бл. 14,
ап. 8, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговска, вкл. външноикономическа дейност,
производство на стоки, комисионна, спедиционна,
складова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, производство на
видео- и звукозаписи, други дейности, свързани
или подпомагащи горните. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Лукан Станоев Станоев.
7642
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1574/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Граф Ийст“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Саранци, община Горна
Малина, Софийска област, ул. Трета 9, с предмет
на дейност: графични услуги, спедиция, логистика, транспортна и складова дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, внос, износ, комисионна, лизингова и
рекламна дейност, строителство и обзавеждане,
производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Марина Харалампиева Арнаудова и Венсан Реми
Льо Мьор и се управлява и представлява от
управителя Марина Харалампиева Арнаудова.
7643
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1592/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Тиенем“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Трудовец, община Ботевград,
Софийска област, ул. Поп Михо 4, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина с всички разрешени стоки във всички
разрешени форми, авторемонтни услуги, строителство, строително-монтажни работи, оценка на
недвижими имоти, придобиване и отчуждаване
на движими вещи и недвижими имоти и вещни
права върху такива, производствена и търговска дейност във всички области, спедиторска,
транспортна и сервизна дейност в страната и в
чужбина, международен и вътрешен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, всякаква друга
стопанска или търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Таньо Димитров Димитров, Иван
Василев Иванов и Петър Георгиев Петров и се
управлява и представлява от управителя Таньо
Димитров Димитров.
7644
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1590/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Асенси – 48“ – ЕООД
със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Сан Стефано 7, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, печатни,
фотографски и други услуги и ситопечат, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, ремонт на автомобили, баланс
на гуми и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Цветанка Начева Иванова.
7645
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1586/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кобо импекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
Софийска област, ул. Трети март 81, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и
износ на стоки, търговия и обзавеждане на недвижими имоти, производство, посредничество на
български и чуждестранни лица, мениджмънт на
дружества, производство на храни и хранителни
добавки, импресарска и продуцентска дейност,
всякакъв вид услуги, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и прeдставлява
от едноличния собственик на капитала Койчо
Бонев Копарански.
7646
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 864/93 вписва прехвърляне
на предприятие с фирма „Джуел – Н – Николай
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Димитров“ – Гара Елин Пелин, от едноличния
търговец Николай Михайлов Димитров като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Джуел – Н“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1477/2007).
7888
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1411/90 вписва прехвърляне
на предприятие с фирма „Чучулига – 44 – Георги
Апостолов“ – Своге, от едноличния търговец
Георги Божилов Апостолов като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Чучулига – ЕООД (рег. по ф.д. № 1444/2007).
7889
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1244/2000 вписва промени
за „Амбулатория за групова практика за първична извънболнична стоматологична помощ –
К.В.С. – Техникс“ – ООД, Ихтиман: приемане за
съдружник и избиране за управител на дружеството
на Ева Йорданова Крушарска; дружеството се управлява и представлява от управителите Йордан
Иванов Крушарски, Ирен Денкова Виденова, Иван
Йорданов Крушарски и Ева Йорданова Крушарска
заедно и поотделно; промяна в наименованието на
дружеството от „Амбулатория за групова практика
за първична извънболнична стоматологична помощ – К.В.С. – Техникс“ – ООД, на „Амбулатория
за групова практика за първична извънболнична
дентална помощ – К.В.С. – Техникс“ – ООД; приемането на нов дружествен договор.
7890
Софийският окръжен съд на основание чл. 251,
ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 491а ГПК с определение от 27.XII.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 1237/96 на годишен финансов отчет на
„Българска охранителна служба“ – АД, с. Горна
Малина, Софийска област, за 2006 г., който е
представен в търговския регистър.
7891
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1434/2000 вписа промени за
„Сортоизпитване – Лесново“ – ЕООД, с. Лесново:
освобождаване на Александър Лазаров Спасов
като управител и представляващ дружеството;
избирането за управител на Георги Йорданов
Василев, който представлява дружеството.
7892
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 и чл. 251,
ал. 4 ТЗ с решение № 21 от 27.XII.2007 г. по ф.д.
№ 413/2007 вписа промени за „Лев Корпорация“ – АД, гр. Елин Пелин: увеличава капитала
на дружеството от 1 000 000 лв. на 24 000 000 лв.
чрез издаване на нови 23 000 000 поименни акции
с номинална стойност 1 лв., като увеличението е
внесено изцяло; изменен и допълнен устав, който е представен в търговския регистър; допуска
прилагането на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г., който е представен в
търговския регистър; допуска прилагането на
списък на лицата, записали нови акции; преместване на седалището и адреса на управление на
дружеството от гр. Елин Пелин, ул. Витоша 29,
в София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 67.
7893
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1598/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Свогелан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Своге,
Софийска област, ул. Бисер 5, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
продажба на стоки в първоначален, преработен
и обработен вид, доставка и разпространение
на интернет, търговия с автомобили, авточасти
и принадлежности за автомобили, търговско
представителство, посредничество и агентство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
строителство, транспортна дейност, всякаква
друга дейност и услуги, разрешени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пламен Стоилов Апостолов.
7899
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1601/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Съби
транс – 92“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Божурище, Софийска област,
ул. Витоша 12, с предмет на дейност: международен и вътрешен транспорт, търговия, внос,
износ, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
проектиране, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, консултантска дейност, всички други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Марин
Василев Маринов.
7900
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 12 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 483/2000
вписа промени за „Ламда Дитъджънт“ – ЕООД, с.
Равно поле: преместване на седалището и адреса
на управление на дружеството от с. Равно поле в
София, район „Красно село“, ул. Позитано 9, бл. 1,
ет. 6, офис 19; изменение на учредителния акт.
7901
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа промени за „Ибър Дивелопмънтс“ – ЕАД, гр. Долна
баня: освобождаване като членове на съвета на
директорите на Пламен Георгиев Господинов,
Уилиам Лерой Бътлър и Саймън Николас Горвил;
избиране за членове на съвета на директорите
на Илия Димитров Лазаров, Цвети Иванов Лазаров и Доналд Долан Елсуорт; избиране на Илия
Димитров Лазаров за изпълнителен член, който
представлява дружеството.
7902
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Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1532/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Евростил – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Литаково, община Ботевград,
Софийска област, ул. 6 септември 120, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно – вътрешна
и външна търговия с всички стоки, разрешени в
страната, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска и животинска
продукция, разкриване и експлоатация на търговски обекти, дърводелски услуги, производство,
търговия, внос и износ на изделия от дърво,
мебели, дограма, обработен и необработен материал, производство и търговия с промишлени и
хранителни стоки, стоки за бита, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Петко Лаков Петков.
7903
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1526/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Конкордия – СКЦ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Самоков, пл. Захари Зограф 1, ет. 2,
стая 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на
едро и дребно в страната, внос и износ, покупкопродажба на недвижими имоти, туроператорска,
туристическа, агентска дейност, ресторантьорство
и хотелиерство (след получаване на лиценз),
търговско представителство и посредничество,
комисионерство, маркетинг, лизинг, консигнация, рекламна дейност, сделки с интелектуална
собственост, компютърни, импресарски услуги,
всякакви други услуги и сделки, незабранени
със закон. Дружеството е без срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Социален консултативен център – гр. Самоков“,
и се управлява и представлява от управителя
Снежана Йорданова Георгиева.
7904
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1587/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „АМ Секюрити“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление гр. Божурище, Софийска
област, бул. Европа 157, с предмет на дейност:
лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица,
охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки
и товари, вкл. и извършване на дейности чрез
въоръжена охрана, чрез технически системи за
сигурност и помощни средства на територията
на цялата страна, след получаване на лиценз,
вътрешни и външнотърговски сделки със стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство на физически и юридически лица, търговци от територията на ЕО и от трети страни,
както и всякаква друга търговска дейност и услуги,
незабранени от закона. Дружеството е без срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени
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поименин акции с номинална стойност 100 лв.
Едноличен собственик на капитала е: „Автомотор
Корпорация“ – АД, София; дружеството е със
съвет на директорите в състав: Борис Симеонов
Янков – председател, Борис Йорданов Димитров – изпълнителен член, и Румен Стефанов
Миланов, и се представлява от изпълнителния
член Борис Йорданов Димитров самостоятелно
и ограничено до размер на сделки на стойност от
20 000 лв., а над този размер – задължително след
вземане на решение на съвета на директорите.
7894
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1625/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ивайло
Балабанов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Самоков, ул. Търговска 29, с предмет
на дейност: търговия със строителни материали,
хотелиерство, ресторантьорство, развлекателни
и спортни игри, транспорт, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ивайло Николов Балабанов.
7895
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1624/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Чам лес“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Мала Църква, община
Самоков, Софийска област, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, търговия с алкохолни стоки и тютюневи изделия, хотелиерство и ресторантьорство,
хлебопроизводство и сладкарство, транспортна
дейност, дървопрерабоване, търговия с недвижими
имоти, туристическа дейност, селскостопанска
дейност, строително-монтажни работи в страната
и в чужбина, всякакъв вид комунално-битови
услуги, внос и износ на стоки и всякакъв вид
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимир Лъчезаров Василев и Антон Симеонов
Конярски и се управлява и представлява от управителя Красимир Лъчезаров Василев.
7896
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1533/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „РИ – кар“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Костинброд,
Софийска област, ул. Цар Калоян 25, с предмет
на дейност: производство и търговска дейност в
страната и в чужбина, внос и износ, реекспорт,
външноикономическа дейност, комисионерство,
посредничество, представителство, предприемачество, агентство, консигнация, маркетингова
дейност, отдаване под наем на движими и не-
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движими вещи, транспорт и спедиция, наемане
и лизинг на превозни средства от всякакъв вид,
изграждане и експлоатация на търговски и производствени обекти, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и ремонт на сгради, всякаква
друга дейност, незабранена със закон в страната.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Росен Христов Гълъбов и Ивайло
Богданов Христов и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
7897
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.VIII.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „Ибър дивелопмънтс“ – ЕА Д, със
седалище и адрес на управление гр. Долна баня,
Софийска област, ул. Свети Андрей 14, с предмет
на дейност: строителна дейност – изграждане,
ремонт, реконструкция, преустройство, поддържане или възстановяване на всякакъв вид сгради,
постройки, мрежи и съоръжения на техническа
инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, всякакъв друг вид търговска дейност, за
която няма изрична законова забрана; дружеството
е без срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в
50 поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1000 лв., със съвет на директорите в
състав: Иван Ангелов Митов, Елена Минчева
Рашкова, Пламен Георгиев Господинов, Здравко
Ангелов Митрев, Гергана Димитрова Атанасова,
Джон Едуард Елсуорт, Саймън Николас Горвил
и Уилиам Лерой Бътлър, и се управлява и представлява от изпълнителните директори Елена
Минчева Рашкова и Пламен Георгиев Господинов
заедно за правни сделки на стойност над 50 000 лв.
и поотделно за правни сделки на стойност под
50 000 лв. и за сделки без материален интерес.
7898
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1579/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Били трейд – 151 – Лъки ЛТД“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Рилски скиор 20, с предмет на дейност: търговия, охранителна дейност, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Георгиев Радойков и Марияна
Владова Николова и се управлява и представлява
от управителя Иван Георгиев Радойков.
7905
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1013/2006 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Игеа – Трейд – Ирина
Симитчиева“ – Самоков, от едноличния търговец
Ирина Петрова Симитчиева като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Игеа Транс Трейд“ – ООД (рег. по ф.д. № 795/2007).
7906
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1500/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Антуртранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул.
Цар Освободител 151, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари,
сервизна дейност, посредническа дейност, издателска и рекламна дейност, услуги на фирми и
граждани, агентство, представителство, комисионерство, предприемаческа дейност, хотелиерство,
ресторантьорство и всички дейности, незабранени
от закона, като за всяка дейност, за която се изисква съответно разрешително, лиценз или друг
вид разрешение, дейността ще се извършва след
получаването им. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик Иван Георгиев Ангелов.
7907
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4447 от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2803/95 вписа промени за
„Българска роза – Севтополис“ – АД, Казанлък:
вписва увеличаване на капитала на 12 065 424 лв.
чрез издаване на нови 6 032 712 обикновени безналични акции; вписва прилагането на заверено
копие от изменения устав на дружеството.
7346
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4209 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 185/2005 вписа
промени за „Денталукс – групова практика за
първична стоматологична помощ“ – ООД: промяна в наименованието на „Денталукс – групова
практика за първична дентална помощ“ – ООД.
7347
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3976 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 142/98 вписа в
регистъра за едноличните търговци прехвърляне
предприятие с фирма ЕТ „Даят – Донка Дюлгерова“ от едноличния търговец Донка Райкова
Дюлгерова на Калинка Тодорова Христова, която
поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Даят Калинка Христова“, Стара Загора.
7348
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4310 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 615/2005 вписа промени за „Групова практика за първична
стоматологична помощ – Вива дент“ – ООД: промяна в наименованието на „Групова практика за
първична дентална помощ – Вива дент“ – ООД;
промяна в предмета на дейност: „осъществяване
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на извънболнична първична дентална помощ
и всички разрешени от ЗЛЗ дейности“;вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7349
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4297 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 160/99 вписа
промени за „Оазис – 1“ – ЕООД: промяна в адреса
на управление – Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
23, вх. А, ет. 2, ап 46; приемане за съдружници
на Виктор Василев Драголов и Паоло Василев
Драголов; прехвърляне на дружествени дялове;
промяна в наименованието на „Оазис – 1“ – ООД;
дружеството ще се представлява и управлява
от Айман Фарадж – Ала Кас – Елиас; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7350
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4254 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 259/99 вписа
промени за „Алфамаркет“ – ООД: освобождаване на съдружника Мария Тончева Кунчева,
наследница на съдружника Тончо Кунчев Тончев; прехвърляне на дружествени дялове; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7351
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4302 от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1586/2006
вписа промени за „Маргал“ – ЕООД: допълване
предмета на дейност със: „научноизследователска
и развойна дейност в областта на триколесни
велосипеди, инвалидни колелета и рикши с електрическо или механично задвижване“; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
7352
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4277 от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1359/2006
вписа промени за „Бееви“ – ООД: приемане на
съдружник Дарина Иванова Беева; прехвърляне
на дружествени дялове; освобождаване на съдружник и управител Желязка Стойнова Беева;
дружеството ще се представлява и управлява от
Станимир Георгиев Беев; вписва прилагането на
заверено копие от изменения дружествен договор.
7353
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1159/2002 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2004, 2005 и
2006 г. на „Булметал трейдинг“ – ООД, гр. Гурково.
7354
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