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ЗАКОН

за Българската агенция по безопасност на
храните
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция
по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните е юридическо лице на бюджетна
издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище град София.
Чл. 2. Българската агенция по безопасност
на храните е компетентният държавен орган
за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо
изискванията към дейностите по чл. 3, ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ
Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален
контрол при условията, по реда и съгласно
правомощията, уредени в специалните закони,
по отношение на изискванията към:
1. фитосанитарната дейност, продуктите
за растителна защита и торовете;
2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на ж ивотните и х у манното
отношение към тях;
3. ст раничните ж ивотинск и прод у к ти,
непредназначени за консумация от човека;
4. фуражите;
5. суровините и храните с изключение на
бутилираните натурални минерални, изворни
и трапезни води;
6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на
Европейския съюз за предлагане на пазара.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните осъществява и:
1. оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията
на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични
документации;
2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
3. оценка и комуникация на риска;
4. обучение и квалификация.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните осъществява и други дейности,
предвидени в закон.
(4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3
БАБХ събира такси съгласно тарифа, приета
от Министерския съвет.
(5) Българската агенция по безопасност
на храните извършва услуги на физически
и юридически лица и дейности извън тези
по ал. 4 съгласно ценоразпис, утвърден от
изпълнителния директор, който се публикува
на интернет страницата на БАБХ.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. (1) Българската агенция по безопасност на храните се състои от:
1. централно управление;
2. двадесет и осем областни дирекции по
безопасност на храните;
3. специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична
дейност;
4. Център за оценка на риска (ЦОР).
(2) Структурата, функциите, съставът и
числеността на БАБХ се уреждат с устройствен
правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява
от изпълнителен директор, който се назначава
от министър-председателя по предложение на
министъра на земеделието и храните.
(2) За изпълнителен директор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“,
с професионален опит в област, свързана с
дейността на БАБХ, и/или професионален
опит на ръководна длъжност.
(3) Изпълнителният директор назначава и
освобождава служителите в БАБХ.
Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се
подпомага от трима заместник изпълнителни
директори.
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(2) Заместник изпълнителните директори
се назначават от министър-председателя по
предложение на министъра на земеделието и
храните. За заместник изпълнителен директор
се назначава лице, отговарящо на изискванията на чл. 5, ал. 2.
(3) Изпълнителният директор със заповед
може да делегира правомощия на заместникизпълнителните директори.
Чл. 7. Областните дирекции по безопасност
на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени
съобразно административно-териториалното
деление на страната, не са юридически лица
и се ръководят от директори.
Чл. 8. (1) Специализирани структури за
научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност по чл. 4, ал. 1, т. 3 са:
1. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) – София;
2. Централна лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) –
София;
3. Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София;
4. Централна лаборатория по карантина
на растенията (ЦЛКР) – София.
(2) Структурите по ал. 1 не са юридически
лица и се ръководят от директори.
Чл. 9. (1) Центърът за оценка на риска е
самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност
на храните, третостепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
(2) Органи на управление на ЦОР са директорът и управителният съвет.
(3) Директорът на ЦОР се назначава от
министър-председателя по предложение на
министъра на земеделието и храните и е
пряко подчинен на изпълнителния директор
на БАБХ.
(4) За директор на ЦОР се назначава хабилитирано лице в област, свързана с дейностите
на БАБХ по чл. 3, ал. 1.
(5) В състава на управителния съвет се
включват изпълнителният директор на БАБХ
или предложен от него заместник изпълнителен директор, както и по един представител
от Министерството на земеделието и храните
и Министерството на здравеопазването, предложени от съответните министри.
(6) Членовете на управителния съвет се
одобряват с решение на Министерския съвет
за срок три години, като член на управителния
съвет не може да бъде избиран за повече от
два последователни мандата.
(7) Членовете на управителния съвет не
могат да бъдат свързани лица по смисъла
на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
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(8) Управителният съвет приема многогодишна и годишна програма за работата на
ЦОР, предложение и план за разпределение на
утвърдения годишен бюджет и приема отчет
за тяхното изпълнение.
(9) Управителният съвет представя доклад
за изпълнението на годишната програма и
бюджета на ЦОР пред Министерския съвет.
Чл. 10. (1) Центърът за оценка на риска
извършва независима научна оценка на риска
по отношение на безопасността на храните,
здравето на човека, здравеопазването на
животните и хуманното отношение към тях,
добавките в храните и фуражите, генетично
модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите
и предметите, предназначени за контакт с
храни, ензими, ароматизанти и спомагателни
вещества, биологични опасности, замърсители,
здравето на растенията и растителната защита.
(2) Центърът за оценка на риска извършва
независима научна оценка чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасността
на храните (EFSA) и по възлагане от други
държавни органи и физически и юридически
лица срещу заплащане съгласно ценоразписа
по чл. 3, ал. 5.
(3) Към директора на ЦОР се създава
Консултативен съвет, който се състои от 15
постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 2230/2004 на Комисията от 23 декември
2004 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на мрежата от организации, които
работят в областите, включени в мисията на
Европейския орган за безопасност на храните.
При необходимост се привличат представители
и на други организации, имащи отношение
към безопасността на храните.
(4) Съставът на Консултативния съвет,
както и правилата за неговата работа се определят със заповед на директора на ЦОР след
решение на управителния съвет. Списъкът на
членовете на съвета се публикува на интернет
страницата на ЦОР.
(5) Консултативни ят съвет предоставя
научни становища на директора на ЦОР при
изпълнение на функциите по ал. 1.
(6) За участие в заседанията членовете
на Консултативния съвет получават възнаграждение. Размерът на възнагражденията
се определя по методология, предложена от
директора на ЦОР и утвърдена от министъра
на земеделието и храните.
(7) При осъществяване на дейността си
ЦОР може да възлага изготвяне на научни
становища относно рисковете, свързани с
дейностите по чл. 3, ал. 1, на научни групи и
експерти, за което заплаща възнаграждение.
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(8) Изготвянето на независимата научна
оценка по ал. 1 и 2 се основава на принципите за прозрачност, обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение,
което да попречи на реалната преценка при
изготвянето є.
Чл. 11. (1) Органите на изпълнителната
власт и местното самоуправление, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие
на служителите от БАБХ при изпълнение на
служебните им задължения.
(2) Служителите в БАБХ могат да извършват научна, преподавателска дейност или
дейност, свързана с упражняване на авторски
и сродни права.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 12. Финансовите средства за дейността
на БАБХ се осигуряват ежегодно чрез бюджета
на Министерството на земеделието и храните,
както следва:
1. субсидия (трансфери) от републиканския
бюджет;
2. собствени приходи от:
а) таксите по чл. 3, ал. 4 ;
б) приходите по чл. 3, ал. 5;
в) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на специалните закони;
г) наеми от движимо и недвижимо имущество;
д) дарения;
е) национални и международни проекти
и програми;
ж) други източници.
Чл. 13. Финансовите средства по чл. 12 се
разходват за:
1. обезпечаване дейността на БАБХ;
2. изпълнение на мерките срещу болестите, включени в държавната профилактична
програма и списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, и
изпълнение на мерките срещу вредители по
чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
3. обезщетения на собствениците на животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и на собствениците на
унищожени растения и растителни продукти
съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за защита на
растенията;
4. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораториите на Българската агенция по безопасност
на храните;
5. изпълнение на мониторингови програми;
6. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
7. създаване и поддържане на регистрите,
които се водят съгласно специалните закони;
8. създаване и поддържане на компютризирани информационни системи;
9. дезинфекция, дезинсекция, дератизация
и девастация;
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10. издателска и просветна дейност;
11. изпълнение на програми за обучение
на служителите на БАБХ;
12. членство на БАБХ в международни
организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
13. участия в международни и национални
междулабораторни тествания и обезпечаване дейността на националните референтни
лаборатории;
14. допълнително материално стимулиране
на служителите в БАБХ при условия и по
ред, определени от изпълнителния директор
на БАБХ; средствата се определят в размер
25 на сто от приходите по чл. 12, т. 2, букви
„б“ и „в“;
15. възнаг ра ж дени я за извършване на
експертизи от външни експерти по реда на
специалните закони.
Г л а в а

п е т а

ИМУЩЕСТВО
Чл. 14. (1) За изпълнение на дейността є
на БАБХ се предоставят имоти и вещи – държавна собственост.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
управлява предоставените имоти и вещи по
ал. 1 в съответствие с предназначението им
и за нуждите, за които са предоставени.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Българската агенция по безопасност
на храните е правоприемник на активите,
пасивите, архива, правата и задълженията
на Националната ветеринарномедицинска
служба и на Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по
растителна защита.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните е правоприемник на съответната
част от активите, пасивите, архива, правата
и задълженията на Националната служба по
зърното и фуражите, на регионалните здравни
инспекции и на областните дирекции „Земеделие“, свързана с дейността є по чл. 3, ал. 1.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в службите по ал. 1 и 2 се
уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса
на труда и чл. 87а от Закона за държавния
служител.
(4) Имуществото на Националната служба
по зърното и фуражите, използвано за осъществяване на дейността по контрола на фуражите,
както и имуществото на Главна дирекция
„Централна лаборатория за окачествяване на
зърно, зърнени продукти и фуражи“ се предоставят на БАБХ със заповед на министъра
на земеделието и храните.
(5) Движимото имущество на областните
дирекции „Земеделие“, използвано за осъществяване на дейността по контрол на качеството
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на пресните плодове и зеленчуци, се предоставя на БАБХ със заповед на министъра на
земеделието и храните.
(6) Движимото имущество на регионалните
здравни инспекции, използвано за целите на
контрола по храните, с изключение на контрола
на бутилирани натурални минерални, изворни
и трапезни води, се предоставя на БАБХ със
заповед на министъра на здравеопазването.
§ 2. (1) Издадените до влизането в сила на
закона удостоверения, лицензи, разрешителни
и други документи от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба
за растителна защита, Националната служба
по зърното и фуражите, областните дирекции
„Земеделие“, както и издадените от министъра на здравеопазването и от регионалните
здравни инспекции, свързани с дейността на
БАБХ по чл. 3, ал. 1, запазват действието си
за срока, за който са издадени.
(2) Започнатите до влизането в сила на
закона производства за издаване на документи
по ал. 1 се довършват по досегашния ред от
изпълнителния директор на БАБХ, съответно
от директорите на областните дирекции по
безопасност на храните, съобразно установените в закон компетенции.
§ 3. (1) В срок до 6 месеца от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
тарифата по чл. 3, ал. 4, а изпълнителният
директор на БАБХ утвърждава ценоразписа
по чл. 3, ал. 5.
(2) До влизането в сила на актовете по
ал. 1 Българската агенция по безопасност
на храните събира таксите, определени в
съответните тарифи, издадени до влизането
в сила на закона.
§ 4. (1) Издадените до влизането в сила
на закона подзаконови нормативни актове
се прилагат, доколкото не му противоречат.
(2) Оп ределени те в ак товете по а л. 1
дейности, с изключение на контрола върху
бутилираните натурални минерални, изворни
и трапезни води, се извършват от Българската
агенция по безопасност на храните, съответно
от нейните поделения.
§ 5. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на закона Министерският съвет приема устройствен правилник на Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) До влизането в сила на правилника по
ал. 1 съответните административни структури
осъществяват дейността си по досегашния ред.
§ 6. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в
структурата на БАБХ, се извършва служебно
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
(2) До издаване на новите сертификати за
акредитация лабораториите по ал. 1 продължават да работят по досегашния ред.
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§ 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят
с „Българската агенция за безопасност на
храните (БАБХ)“.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Официалният компетентен орган за
осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската
агенция по безопасност на храните.“;
б) алинея 2 се отменя.
3. Член 5 се отменя.
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Изпълнителният директор на БАБХ
определя главен ветеринарен санитарен инспектор.“
5. Член 13 се отменя.
6. В чл. 14:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на дейностите по
този закон се заплащат такси съгласно тарифата по Закона за Българската агенция по
безопасност на храните.“
7. Член 15 се отменя.
8. В чл. 26, ал. 3 думите „директора на
РВМС“ се заменят с „директора на областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)“.
9. В чл. 30:
а) в ал. 1 абревиатурата „РВМС“ се заменя
с „ОДБХ“;
б) в ал. 2, т. 5 думите „и становище на
за явлението за регистраци я, издадено от
съответната областна комисия по контрол и
професионална етика“ се заличават;
в) в ал. 4 и 7 абревиатурата „РВМС“ се
заменя с „ОДБХ“.
10. В чл. 31, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“;
б) точка 1 се отменя.
11. В чл. 51:
а) в ал. 1 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба е официалната
компетентна служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните е
официалният компетентен орган“, а думата
„която“ се заменя с „който“;
в) в ал. 4 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
12. Членове 110, 111, 112, 113 и 114 се отменят.
13. В чл. 152, ал. 2 т. 1 се изменя така:
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„1. разработване и производство на безопасни лекарствени продукти за ветеринарната и
хуманната медицина, на храни и хранителни
добавки и на фуражи и фуражни добавки;“.
14. В чл. 234, ал. 1 думите „Регионалните
ветеринарномедицински служби“ се заменят
с „областните дирекции по безопасност на
храните“.
15. В чл. 328 се правят следните изменения:
а) в ал. 4 думите „генералния директор на
НВМС“ се заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“;
б) в ал. 6 думите „генералният директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителният
директор на БАБХ“, а думите „въз основа на
становище от Националната ветеринарномедицинска служба“ се заличават;
в) в ал. 7 думите „генералният директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителният
директор на БАБХ“.
16. В останалите текстове на закона:
а) думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“, а абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“;
б) абревиат у рата „РВМС“ се замен я с
„ОДБХ“;
в) думите „генералния“ и „генералният“
се заменят съответно с „изпълнителния“ и
„изпълнителният“.
§ 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55
от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и
бр. 41 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 7 думите „компетентните
органи“ се заменят с „компетентният орган“.
2. В чл. 14б:
а) в ал. 1 думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 16:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят със „съответната областна дирекция
по безопасност на храните“, а думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните“;
б) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Българската агенция по безопасност
на храните поддържа национални списъци на
обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, които съдържат
данните от списъците на областните дирекции
по безопасност на храните. Националните
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списъци се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност
на храните.
(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните
събира такса в размер, определен с тарифата
по чл. 51а, ал. 1.“
5. В чл. 18:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят със „съответната областна дирекция
по безопасност на храните“;
б) в ал. 2 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните“;
в) в ал. 3 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят със
„съответната областна дирекция по безопасност на храните“.
6. В чл. 19:
а) в ал. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят със „съответната областна дирекция
по безопасност на храните“;
б) алинеи 12 и 13 се изменят така:
„(12) Българската агенция по безопасност
на храните поддържа национален регистър на
одобрените обекти, който съдържа данните от
регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър
се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(13) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Българската агенция
по безопасност на храните събира такса в
размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1.“
7. В чл. 25, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска
служба, Националната служба за растителна
защита и Националната служба по зърното
и фуражите“ се заменят с „и Българската
агенция по безопасност на храните“.
8. В чл. 32:
а) в ал. 1 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 прилага“
се заменят с „инспекторите и официалните
ветеринарни лекари от Българската агенция
по безопасност на храните прилагат“;
б) в ал. 2 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 установи“
се заменят с „инспекторите и официалните
ветеринарни лекари от Българската агенция
по безопасност на храните установят“;
в) в ал. 3 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 разпорежда“
се заменят с „инспекторите и официалните
ветеринарни лекари от Българската агенция
по безопасност на храните разпореждат“.
9. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба и Националната
служба за растителна защита, които са ком-
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петентни органи“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните, която е
компетентният орган“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
г) в ал. 4 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“ и след
думата „контрол“ се добавя „и“.
10. В чл. 45:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4“
се заменят с „инспекторите и официалните
ветеринарни лекари от Българската агенция
по безопасност на храните“;
б) в ал. 2 думите „Компетентните органи
провеждат дейностите по контрола“ се заменят
с „Дейностите по контрола се провеждат“;
в) в ал. 3 думите „служителите на компетентните органи“ се заменят с „инспекторите
и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните“;
г) в ал. 4 думите „Компетентните органи
предприемат“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните предприема“;
д) в ал. 5 думите „компетентните органи“
се заменят с „инспекторите и официалните
ветеринарни лекари от Българската агенция
по безопасност на храните“.
11. В чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2 думите „компетентните органи“ се заменят с „инспекторите
и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните“.
12. В чл. 49:
а) в ал. 1 думите „зърно и зърнени продукти“
се заличават, а думите „Националната служба
по зърното и фуражите или на Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба по
зърното и фуражите или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска
служба сключват“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните сключва“;
в) в ал. 5 думите „зърно и зърнени продукти“
се заличават, а думите „Националната служба
по зърното и фуражите или на генералния
директор на Националната ветеринарномедицинска служба в зависимост от контрола, който
упражняват по този закон и“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
13. В чл. 50:
а) в ал. 1 думите „Компетентните органи
могат да делегират“ се заменят с „Компетентният орган може да делегира“;
б) в ал. 3 думите „Компетентните органи
отнемат“ се заменят с „Компетентният орган
отнема“;
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в) в ал. 4 думите „компетентните органи
уведомяват“ се заменят с „компетентният
орган уведомява“.
14. В чл. 51а, ал. 1 думите „тарифи, приети
от Министерския съвет“ се заменят с „тарифата
за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните“.
15. В чл. 53а:
а) в ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“;
б) в ал. 3 думите „генералния директор
на Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните“;
в) в ал. 7 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“.
16. В чл. 53е думите „по чл. 14, ал. 2 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност“
се заменят с „по чл. 51а, ал. 1“.
17. Членове 54 и 55 се отменят.
18. В чл. 56, ал. 2, т. 5 думите „компетентните органи“ се заменят с „компетентният
орган“.
19. В чл. 57, ал. 1 думите „компетентните
органи“ се заменят с „компетентният орган“.
20. В чл. 78:
а) в ал. 1 думите „генералния директор
на Националната ветеринарномедицинска
слу жба, а за нарушени я при първичното
производство – от генералния директор на
Националната служба за растителна защита“ се заменят с „изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните.“;
б) в ал. 2 думите „регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна
защита“ се заменят с „областните дирекции
по безопасност на храните“.
21. В останалите текстове на закона думите „Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“, а думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“.
§ 9. В Закона за съсловната организация на
ветеринарните лекари в България (ДВ, бр. 84
от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 2 т. 8 се отменя.
2. В чл. 21, ал. 12 думите „регионалната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „областната дирекция по безопасност на
храните“.
3. В чл. 23, т. 2 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с
„директора на областната дирекция по безопасност на храните“.
4. В чл. 25, ал. 2 думите „регионална ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „областната дирекция по безопасност на
храните“.
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5. В § 1 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
6. Навсякъде в закона думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
§ 10. В Закона за защита на животните
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от
2009 г.) навсякъде думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“, думите „регионална ветеринарномедицинска служба“ и „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят съответно
с „областна дирекция по безопасност на храните“ и „областната дирекция по безопасност
на храните“, а думата „генералния“ се заменя
с „изпълнителния“.
§ 11. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.
и бр. 73 и 89 от 2010 г.) в чл. 42, ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“.
§ 12. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59,
80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.,
бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и
85 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) в чл. 30, ал. 4,
т. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
§ 13. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32,
42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 и 73 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 27, т. 2 думите „регионалните
ветеринарномедицински служби“ се заменят
с „областните дирекции по безопасност на
храните“.
2. В чл. 28а, ал. 1 думите „Земеделие и
гори“ се заменят със „Земеделие“.
3. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 14. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 4 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 15. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29, 59
и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“, а думите „генералния директор на
Националната ветеринарномедицинска служба“ и „генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
съответно с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните“
и „изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. В чл. 65б:
а) в ал. 3 думите „регионална ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областна
дирекция по безопасност на храните“;
б) в ал. 4 думите „регионалните ветеринарномедицински служби“ се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните“.
§ 16. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм.,
бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от
2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г. и
бр. 54 от 2010 г.) в т. 9 от приложението към
чл. 12, ал. 1, т. 5 думите „Национална ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българска агенция по безопасност на храните“.
§ 17. В Закона за защита при бедствия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от
2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93
от 2009 г. и бр. 61, 88 и 98 от 2010 г.) в чл. 31,
ал. 3 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната
дирекция по безопасност на храните“.
§ 18. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 98 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 думите „генералният
директор на Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „изпълнителният
директор на Българската агенция по безопасност на храните“.
2. В чл. 18, ал. 2 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните“.
§ 19. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от
1991 г.; изм., бр. 20 и 74 от 1991 г., бр. 18, 28,
46 и 105 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 48 от 1993 г.;
изм., бр. 64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г., Решения № 7 и 8 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от
1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от
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1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г.,
бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г.,
бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г.,
бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87
от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и
59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10,
19, 44, 94, 99 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в
чл. 37о, ал. 3 думите „местната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната
дирекция по безопасност на храните“.
§ 20. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г.
и бр. 41, 63 и 98 от 2010 г.) в чл. 107, ал. 1,
т. 4, буква „в“ думите „заведения и ветеринарни служби“ се заменят с „и ветеринарни
заведения“.
§ 21. В Закона за посевния и посадъчния
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.,
бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и
43 от 2008 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3 думите „Националната служба
за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За проверката по ал. 1 ИАСАС събира
такси в размери, определени с тарифата по
чл. 6, ал. 7, а БАБХ събира такси в размер,
определен с тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.“;
в) в ал. 3 навсякъде абревиатурата „НСРЗ“
се заменя с „БАБХ“.
3. В чл. 31, ал. 9 думите „Националната
служба за растителна защита“ се заменят с
„Лабораториите на Българската агенция по
безопасност на храните“.
4. В чл. 34, ал. 3 абревиатурата „НСРЗ“ се
заменя с „лабораториите на БАБХ“.
5. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извършването на лабораторни анализи
от БАБХ за определяне здравното състояние
на семената се заплаща по ценоразписа по
чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните.“
6. В чл. 42:
а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 6 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност
на храните“.
7. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извършването на лабораторни анализи
от БАБХ за определяне на здравното състояние
на овощния посадъчен материал се заплаща
по ценоразписа по чл. 38, ал. 2.“
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8. В чл. 45:
а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 6 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност
на храните“.
9. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извършването на лабораторни анализи
от БАБХ за определяне на здравното състояние на посадъчния материал от медицински и
ароматни растения се заплаща по ценоразписа
по чл. 38, ал. 2.“
10. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 3 абревиатурата „НСРЗ“ се
заменя с „лабораториите на БАБХ“;
б) в ал. 2 и 3 абревиатурата „НСРЗ“ се
заменя с „БАБХ“;
в) в ал. 5 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
г) в ал. 6 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
11. В чл. 49:
а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 6 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност
на храните“.
12. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извършването на лабораторни анализи
от БАБХ за определяне на здравното състояние
на лозовия посадъчен материал се заплаща
по ценоразписа по чл. 38, ал. 2.“
13. В останалите текстове на закона думите „Националната служба за растителна
защита“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“ и абревиатурата
„НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
§ 22. В Закона за пчеларството (обн., ДВ,
бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30
от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 19, ал. 4 думите „районната ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „областната дирекция по безопасност на
храните“.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „регионалната
служба за растителна защита“ се заменят
с „областната дирекция по безопасност на
храните“.
3. В чл. 36, ал. 1 думите „регионалната
ветеринарномедицинска служба, на регионалната служба за растителна защита“ се заменят
с „областната дирекция по безопасност на
храните“.
4. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност
на храните“ и думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
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§ 23. В Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от
1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от
2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието и
храните чрез Българската агенция по без
опасност на храните осъществява контролните, диагностичните, научноизследователските,
нау ч но -п ри лож н и т е и ра зпор ед и т ел н и т е
функции по този закон.“;
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За извършване на дейностите по този
закон се събират такси съгласно тарифата по
чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните.“
3. Член 4 се отменя.
4. В чл. 8б:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При изпълнение на служебните си
задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните се
легитимират със служебна карта, а фитосанитарните инспектори, работещи на граничните инспекционни фитосанитарни пунктове
(ГИФП), носят и униформено облекло.“;
б) в ал. 2 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
5. В чл. 13а:
а) в ал. 1 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“,
запетаята след думата „вещества“ се заличава,
а думите „препарати и продукти“ се заменят
с „и смеси“;
б) в ал. 3 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
6. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „министъра на земеделието
и продоволствието“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните“;
б) в ал. 2 думите „генералният директор
на Националната служба за растителна защита“ се заменят с „изпълнителният директор
на Българската агенция по безопасност на
храните или оправомощено от него длъжностно лице“.
7. В чл. 15:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „министърът на земеделието и продоволствието“
се заменят с „изпълнителният директор на
Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
8. В чл. 15а:
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а) в ал. 1 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „продовол
ствието“ се заменя с „храните“;
в) в ал. 3 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
г) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се
заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните“;
д) в ал. 7:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. от Българската агенция по безопасност
на храните – на физикохимичните свойства
на активното вещество и продукта за растителна защита, биологичните характеристики
и остатъчните вещества от пестициди във и
върху храни или фуражи от растителен или
животински произход на продукта за растителна защита;“
бб) в т. 3 след думата „защита“ се добавя
„и съдба и поведение в околната среда на
продукта за растителна защита“;
е) създава се ал. 8:
„(8) Експертните оценки по ал. 5 могат
да се извършват и/или от външни експерти,
които се определят съгласно изискванията на
наредбата по чл. 14, ал. 5.“
9. В чл. 15б:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“;
б) в т. 10 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
10. В чл. 15в:
а) в ал. 1 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“, а думите
„министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „изпълнителния директор“;
б) в ал. 2 и 3 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
11. В чл. 15г:
а) в ал. 3, т. 1 навсякъде думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 7 думата „ведомствата“ се заменя с
„лицата“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;
в) в ал. 8 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“, а думите
„Закона за Върховния административен съд“
се заменят с „Административнопроцесуалния
кодекс“.
12. В чл. 15д:
а) в ал. 4 думата „ведомствата“ се заменя с
„лицата“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;
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б) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по
безопасност на храните“, а думите „Закона за
Върховния административен съд“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
13. В чл. 15ж:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 3 думите „Национална служба за
растителна защита прави“ се заменят с „лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват“;
в) в ал. 5 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
г) в ал. 6 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“, а думите
„Закона за Върховния административен съд“
се заменят с „Административнопроцесуалния
кодекс“;
д) в ал. 7 думите „генералният директор на
Националната служба за растителна защита“
се заменят с „изпълнителният директор на
Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно
лице“.
14. В чл. 15з:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 2 думата „ведомствата“ се заменя с
„лицата“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;
в) в ал. 3 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“, а думите
„Закона за Върховния административен съд“
се заменят с „Административнопроцесуалния
кодекс“.
15. В чл. 15и:
а) в ал. 2 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 4 думата „ведомствата“ се заменя с
„лицата“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;
в) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“, а думите
„Закона за Върховния административен съд“
се заменят с „Административнопроцесуалния
кодекс“.
16. В чл. 15л:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

б) в ал. 4 думите „Националната служба
за растителна защита прави“ се заменят с
„Лицата по чл. 15а, ал. 7 извършват“;
в) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
г) в ал. 9:
аа) в изречение първо думата „ведомствата“
се заменя с „лицата“ и след думите „ал. 7“
се добавя „и 8“;
бб) в изречение второ думите „министъра
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните“.
17. В чл. 15н:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „генералният директор на Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция
по безопасност на храните или оправомощено
от него длъжностно лице“;
б) в ал. 2 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
18. В чл. 15п:
а) в ал. 1, 2 и 3 думите „министърът на
земеделието и продоволствието“ се заменят
с „изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 4 думите „Закона за Върховния
административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
19. В чл. 15с:
а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството
на околната среда и водите и Министерството
на здравеопазването“ се заменят с „Всички
лица, извършващ и експер т ни оценк и по
чл. 15а, ал. 7 и 8“;
б) в ал. 2 и 7 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
в) в ал. 8, т. 2 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
20. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните“;
б) в ал. 3 след думите „ал. 7“ се добавя
„и 8“;
в) в ал. 5 думите „регионална служба за
растителна защита“ се заменят с „областна
дирекция по безопасност на храните“.
21. В чл. 17, ал. 2 думата „препарати“ се
заменя със „смеси“.
22. В чл. 19:
а) в ал. 2 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
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б) в ал. 3 навсякъде думите „Националната служба за растителна защита“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“;
в) в ал. 4 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
г) в ал. 6 думите „генералния директор на
Националната служба за растителна защита“
се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
или оправомощено от него длъжностно лице“.
23. В чл. 22 думата „препарати“ се заменя
със „смеси“.
24. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „генералния директор на
Националната служба за растителна защита“
се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
или оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 3 думите „регионална служба за
растителна защита“ се заменят с „областна
дирекция по безопасност на храните“, а думата
„генералния“ се заменя с „изпълнителния“;
в) в ал. 5, т. 2, буква „а“ думите „генералния директор на Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните или оправомощено
от него длъжностно лице“;
г) в ал. 6 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
25. В чл. 23а:
а) в ал. 1 думите „регионалната служба за
растителна защита“ се заменят с „областната
дирекция по безопасност на храните“;
б) в ал. 3 думите „регионалната служба
за растителна защита“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“, а
думите „Националната служба за растителна
защита“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“;
в) в ал. 4 думите „Националната служба за
растителна защита генералният директор“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните изпълнителният директор“;
г) в ал. 6 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
26. В чл. 23б, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Генералният
директор на Националната служба за растителна защита“ се заменят с „Изпълнителният
директор на Българската агенция по безопасност на храните“;
б) в т. 2 думите „от генералния директор на
Националната служба за растителна защита“
се заменят със „за извършени нарушения по
този закон“.
27. В чл. 24а:
а) в ал. 1 думите „Националната служба за
растителна защита“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
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б) в ал. 4 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а
думите „тарифа, одобрена от Министерския
съвет“ се заменят с „тарифата по чл. 3, ал. 4
от Закона за Българската агенция по без
опасност на храните“;
в) в ал. 5 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
28. В чл. 33:
а) в ал. 1 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и продоволствието или от Министерството на здравеопазването“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“.
29. В чл. 37, ал. 1 в текста преди т. 1 думата
„продоволствието“ се заменя с „храните“, а
думите „Националната служба за растителна защита съвместно със специализираните
институти и звена“ се заменят със „специализираните администрации по Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника:“.
30. В чл. 47, ал. 1 след думите „се съставят
от“ се добавя „съответните“, думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност
на храните“ и думите „министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени
от него лица“ се заменят с „директорите на
съответните областни дирекции по безопасност на храните“.
31. В § 1 от допълнителната разпоредба:
a) в т. 30 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
б) в т. 36, 41 и 47 навсякъде думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“;
в) създава се т. 52:
„52. „Гранични инспекционни фитосанитарни пунктове“ са специално обособени
места в зоната на ГКПП за извършване на
фитосанитарен контрол.“
32. В останалите текстове на закона думите:
а) „Националната служба за растителна
защита“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“;
б) „продоволствието“ и „регионална служба
за растителна защита“ се заменят съответно
с „храните“ и „областна дирекция по без
опасност на храните“.
§ 24. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) в чл. 13, ал. 3 и в
чл. 33, ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
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§ 25. В Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82
от 2009 г. и бр. 26 и 80 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25, ал. 4 думите „Органите на официалния контрол“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. В чл. 25а:
а) в ал. 1 думите „органите на официалния
контрол“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „органите на официалния
контрол имат“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните има“;
г) в ал. 4 думите „Органите на официалния
контрол по ал. 2 представят“ се заменят с
„Изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните представя“, а думите „са упражнили“ се заменят с
„е упражнен“.
3. В чл. 25б думите „и министърът на
здравеопазването определят“ се заменят с
„определя“.
4. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по
безопасност на храните“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) За издаване на сертификата по ал. 4
се събира такса в размер, определен в тарифата по Закона за Българската агенция по
безопасност на храните.“
5. В чл. 41 думите „Министерство на земеделието и храните“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
6. В чл. 42, ал. 3 думите „Министерство на
земеделието и храните“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
7. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:
„(3) Актовете за установяване на нарушение по ал. 1 и 2 се съставят от инспекторите
от Българската агенция по безопасност на
храните съгласно чл. 28 от Закона за храните. Наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните или от
оправомощени от него длъжностни лица.“
8. В чл. 74:
а) в ал. 1 думите „чл. 63, 64, 66 – 68 и 73“
се заменят с „чл. 63, 64 и 73“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66 – 68 се съставят от оправомощени
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните длъжностни
лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции
по безопасност на храните.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
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§ 26. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и
82 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.) в чл. 109, ал. 1
думите „Националната служба за растителна
защита, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба по зърното и
фуражите“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“.
§ 27. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98
и 100 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 32, ал. 1 думите „в храни и“ се
заличават.
2. В чл. 116б, ал. 2 думите „държавния
ветеринарномедицински контрол“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 9:
аа) в буква „м“ думите „автомобили за
превоз на храни“ се заличават;
бб) буква „н“ се изменя така:
„н) обекти за производство на бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води;“
б) в т. 10 буква „а“ се изменя така:
„а) бу тилирани нат у ра лни минера лни,
изворни и трапезни води;“
в) в т. 11 се създават букви „н“ и „о“:
„н) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и
продажба на алкохолни напитки;
о) спазване на установените с нормативен
акт забрани и ограничения за тютюнопушене.“
§ 28. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53
от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41,
74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25, 59, 80 и 98
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2а думите „Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието
и храните“ се заменят с „Министърът на
земеделието и храните и минист ърът на
здравеопазването“.
2. В чл. 3, ал. 2 думите „Националния
съвет по безопасност на храните или на“ се
заличават.
3. В чл. 6 се създава ал. 12:
„(12) Министерството на здравеопазването
уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 5
заявления.“
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4. В чл. 6а, ал. 2 в текста преди т. 1 след
думата „здравеопазването“ се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните“.
5. В чл. 8:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„водите“ се добавя „съгласувано с министъра
на земеделието и храните“;
б) създава се ал. 10:
„(10) Министерството на здравеопазването
уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 3
заявления.“
6. В чл. 12:
а) в ал. 1, т. 2 след думата „обекта“ се
добавя „или прилагат национални стандарти
или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение
на обектите за производство на бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води, се извършва от областната дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води се извършва от регионалната здравна
инспекция (РЗИ) по местонахождението на
обекта.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец,
в което се посочват име и адрес на лицето,
съответно седалище, адрес на управление и код
по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в
Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския
съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг
идентификационен код или номер, както и
адрес на обекта. Към заявлението се прилага
и списък на групите храни или ястия, които
ще се произвеждат или продават в обекта.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „Алинея 4“ се заменят с „Алинея 5“;
ж) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4 и 5“;
з) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“, а
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“;
и) досегашната ал. 8 се отменя;
к) в ал. 9 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“;
л) в ал. 10 думите „съответният директор
на РЗИ или на РВМС“ се заменят с „директорът на ОДБХ или на РЗИ“;
м) алинея 11 се изменя така:
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„(11) Регионалните здравни инспекции
информират ОДБХ за регистрираните аптеки
по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. Областните
дирекции по безопасност на храните вписват
аптеките в регистъра по чл. 14, ал. 1.“
7. В чл. 12а:
а) в ал. 1 думите „Регионалната здравна
инспекция, съответно РВМС“ се заменят с
„Областната дирекция по безопасност на
храните, съответно РЗИ“;
б) в ал. 2 и 3 думите „РЗИ, съответно
РВМС“ се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ“.
8. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „ чл. 12, ал. 6“ се заменят
с „чл. 12, ал. 7“, а думите „чл. 12, ал. 7 органът
по чл. 12, ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 8
съответният орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3“;
б) в ал. 2 думите „органа по чл. 12, ал. 2“
се заменят със „съответния орган по чл. 12,
ал. 2 или ал. 3“.
9. В чл. 14:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „Регионалната здравна инспекция, съответно РВМС“ се
заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ“, а думите
„по чл. 12, ал. 2“ се заменят с „по чл. 12,
ал. 2 и 3“;
бб) в т. 5 думите „по чл. 12, ал. 4“ се заменят с „по чл. 12, ал. 5“;
вв) в т. 6 думите „вписани в регистъра на
РВМС“ се заменят със „за които се изисква
такъв“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „РЗИ и РВМС в Министерството на здравеопазването, съответно в
Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „ОДБХ и РЗИ в БАБХ, съответно
в Министерството на здравеопазването“.
10. В чл. 14а думите „регионалните служби
по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ“.
11. В чл. 15, ал. 1 думите „РЗИ, съответно
РВМС“ се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ“.
12. В чл. 16:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „РЗИ,
съответно на РВМС“ се заменят с „ОДБХ,
съответно на РЗИ“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 5 думите „съответния орган“ се
заменя със „съответните органи по чл. 12,
ал. 2 и 3“.
13. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „Националния съвет по
безопасност на храните“ се заменят с „министъра на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването – за
бутилирани натурални минерални, изворни
и трапезни води“;
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б) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „Националният съвет по безопасност на храните“ се
заменят със „съответният министър“, а думите
„експертния съвет по чл. 36а“ се заменят с
„Центъра за оценка на риска“.
14. В чл. 21а, ал. 5 думите „чл. 12, ал. 4“
се заменят с „чл. 12, ал. 5“.
15. В чл. 21б ал. 2 се изменя така:
„(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат специфичните изисквания при:
1. дирек тната доставка, извършена от
производителя, до крайния потребител или
до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен
потребител, на малки количества:
а) първични продукти – су рово мляко,
пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци и
прясна и охладена морска и сладководна риба;
б) прясно месо от птици и зайци, заклани
във фермата;
в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо
от едър и дребен дивеч;
2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект
за търговия на дребно до краен потребител или
до други обекти за търговия на дребно, като
странична, локална и ограничена дейност.“
16. В чл. 22б:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с
йонизиращи лъчения може да кандидатства
дееспособно физическо лице и юридическо
лице, регистрирано в Република България, което подава до министъра на здравеопазването
заявление по образец, съдържащо име и адрес
на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код
по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в
Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския
съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг
идентификационен код или номер, както и
адрес на обекта. Към заявлението се прилага
и списък на групите храни или ястия, които
ще се произвеждат или продават в обекта:
1. заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения
по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия;
2. вид на източника на йонизиращо лъчение;
3. стандартизирани методи за определяне
на общата средна погълната доза на полето
и в облъчената храна.“;
б) създава се нова ал. 9:
„(9) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието
и храните за извършените и прекратените
регистрации.“;
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в) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
след думата „здравеопазването“ се добавя
„съгласувано с министъра на земеделието и
храните“.
17. В чл. 22в:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Ми н ис т ърът на зд ра веопазва нет о
уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения за
облъчване на храна.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
18. В чл. 23г се създава ал. 13:
„(13) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и
храните за издадените разрешения по ал. 7.“
19. В чл. 23е се създава ал. 15:
„(15) Министерството на здравеопазването
уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 2
заявления.“
20. В чл. 27, ал. 4:
а) създава се нова т. 10:
„10. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти,
разработени от браншови организации и
одобрени от компетентен орган;“
б) досегашната т. 10 става т. 11.
21. Член 27б се отменя.
22. В чл. 28:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската агенция по безопасност
на храните (БА БХ) извършва официален
контрол върху всички храни с изключение на
бутилирани натурални минерални, изворни и
трапезни води.“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Българската агенция по безопасност на
храните извършва и оценка на съответствието
на качествените характеристики на храните
с изискванията на национални стандарти и
стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган,
и технологични документации.
(3) Официалният контрол върху бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води се провежда от органите на РЗИ към
Министерството на здравеопазването.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2, т. 5“ се заменят с „ал. 4, т. 5“;
д) досегашната ал. 4 се отменя.
23. Членове 29, 29а и 29б се отменят.
24. В чл. 29в:
а) в ал. 1 думите „съгласно наредба на
министъра на здравеопазването и министъра
на земеделието и храните“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Официалният контрол върху храните
се извършва по процедури в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
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29 април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване проверка на
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за
опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните.“;
в) алинеи 3 и 4 се отменят.
25. Член 29е се отменя.
26. В чл. 29ж ал. 3 се изменя така:
„(3) Планът по ал. 1 и докладът по ал. 2
се изготвят в съответствие с Решение на
Комисията 2007/363/ЕЕС от 21 май 2007 г.
относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния
интегриран многогодишен национален план
за контрол, предвиден в Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета (OB, L 138/24 от 30 май 2007 г.) и
Решение на Комисията 2008/654/ЕЕС от 24
юли 2008 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето
на годишния доклад за единния интегриран
многогодишен национален план за контрол,
предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
214/56 от 9 август 2008 г.).“
27. В чл. 30б:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
здравеопазването и“ се заличават, а думите
„изграждат и поддържат“ се заменят с „поддържа“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Министерството на здравеопазването
и БАБХ са компетентни контактни точки по
системата за бързо съобщаване по ал. 1.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 се отменя;
д) в ал. 4 и 5 думите „по чл. 29 и 29а“ се
заменят с „по чл. 28“.
28. В чл. 32:
а) в ал. 1 думите „министъра на здраве
опазването, съответно на министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието и храните, съответно на министъра на здравеопазването – за бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните,
съответно министърът на здравеопазването – за бутилирани натурални минерални,
изворни и трапезни води, определя национални референтни лаборатории за изпитване
на храни.“
29. В чл. 32а ал. 2 се отменя.
30. Членове 34, 35, 36 и 36а се отменят.
31. В чл. 36в, ал. 1 думите „по реда на
Закона за здравето, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита
на растенията“ се заменят с „по тарифата за
таксите по Закона за Българската агенция
по безопасност на храните и такси по реда
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на Закона за здравето по отношение на бутилирани натурални минерални, изворни и
трапезни води“.
32. В чл. 37, ал. 1 думите „министърът на
здравеопазването и/или министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието и храните и/или министърът
на здравеопазването“.
33. В чл. 37а, ал. 2, т. 8 думите „Националния съвет по безопасност на храните“ се
заменят с „Министерството на земеделието
и храните и Министерството на здравеопазването“.
34. Член 38в се отменя.
35. В чл. 46 думата „държавен“ се заменя
с „официален“.
36. В чл. 49, ал. 1 думата „държавния“ се
заменя с „официалния“.
37. Член 49а се отменя.
38. В чл. 51:
а) в ал. 1 думите „ръководителя на съответния компетентен орган“ се заменят с
„директора на ОДБХ или на РЗИ“;
б) в ал. 2:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. изпълнителния директор на БАБХ или
главния държавен здравен инспектор, когато стойността на храните е от 10 000 лв. до
100 000 лв.“;
бб) в т. 3 думите „министъра на здраве
опазването или министъра на земеделието и
храните“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или министъра на здравеопазването“.
39. В чл. 52 думите „РВМС и РЗИ“ се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ“.
40. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 26 се изменя така:
„26. „Компетентни органи“ по този закон
са Българската агенция по безопасност на
храните и регионалните здравни инспекции.“;
бб) в т. 31 думите „на храните“ се заменят
с „по хранителната верига“;
б) параграфи 1а и 1г се отменят.
§ 29. В Закона за съхранение и търговия
със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от
2008 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „и фуражите“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „и фуражите“
се заличават;
бб) в т. 5 думите „зърно, зърнени продукти
и фуражи“ се заменят със „зърно и зърнени
продукти“;
вв) точка 8 се отменя;
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в) в ал. 4 и 5 думите „и фуражите“ се
заличават.
2. В чл. 4а:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „и фуражите“
се заличават;
бб) в т. 2:
ааа) в буква „б“ думите „зърното, зърнените продукти и фуражите“ се заменят със
„зърното и зърнените продукти“;
ббб) буква „в“ се отменя;
ввв) в буква „д“ думите „и фуражите“ се
заличават;
ггг) в буква „ж“ думите „и по Закона за
фуражите“ се заличават;
ддд) буква „з“ се отменя;
б) в ал. 2 думите „и фуражите“ се заличават.
3. В останалите текстове на закона думите
„Националната служба по зърното и фуражите“ се заменят с „Националната служба
по зърното“.
§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

облагане на доходите и имуществото и протокола към нея, подписани на 20 юли 2010 г.
във Виена.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

УКАЗ № 10

Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА
между членовете на инициативата, подписан
на 19 юни 1997 г. в Лондон.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

832

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между
Република България и Република Австрия
за избягване на двойното данъчно облагане
на доходите и имуществото и на протокола
към нея, приет от ХLI Народно събрание на
13 януари 2011 г.
Издаден в София на 20 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за
избягване на двойното данъчно облагане
на доходите и имуществото и на протокола
към нея
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
меж д у Реп ублика Българи я и Реп ублика
Австрия за избягване на двойното данъчно

784

УКАЗ № 11
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство на Секретариата на ЕВРИК А
между членовете на инициативата, приет от
ХLI Народно събрание на 13 януари 2011 г.
Издаден в София на 20 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между
членовете на инициативата
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РЕШЕНИЕ

за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министърпредседател Бойко Борисов
Народното събрание на основание чл. 112,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Гласува доверие по цялостната политика на
Министерския съвет с министър-председател
Бойко Борисов.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 20 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Светла Христова Оцетова с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги към Република
България в областта на физическото възпитание и спорта.
Издаден в София на 17 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК
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с предмет: „Извършване на услуга – тестване
и практическо прилагане на транспортен модел, разработен по Договора за изработване
на Общия генерален план на транспорта, при
подготовката на анализи разходи – ползи за
проекти в пътния сектор, така както са определени съгласно техническата спецификация“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
разчетените средства от резерва за непредвидени
и неотложни разходи – за структурни реформи
и допълнителни фискални мерки, по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет въз основа на
фактически извършените разходи по договора.

944

Заключителни разпоредби

УКАЗ № 7
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Здравка Йорданова Йорданова с орден „Стара планина“ първа степен
за изключително големите є заслуги към Република България в областта на физическото
възпитание и спорта.
Издаден в София на 17 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.
за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителни средства в размер 2 340 000 лв.
по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за финансиране
изпълнението на договор за обществена поръчка

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия за
изграждане и функциониране на Съвместен
контактен център за полицейско и митническо
сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 471 от 8 юли 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 9 януари
2011 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия, наричани
по-нататък в това споразумение „договарящи
страни“,
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стремейки се към укрепване на граничния контрол, борба с нелегалната миграция,
незаконния трафик на наркотични вещества,
организираната престъпност, тероризма и други
тежки престъпления,
с цел да осигурят засилено митническо
сътрудничество,
стремейки се към установяване на обща
рамка и стандарти по горните въпроси, изградена в съответствие с изискванията и нормите
на Европейския съюз,
желаейки да постигнат развитие и институционално укрепване за прилагане на усъвършенствана рамка от общи правила в областта
на граничната сигурност,
с цел прилагане на координирано управление
и контрол на общата граница,
като се основават на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа,
подписана на 5 май 2006 г. във Виена, и в
частност на чл. 29, ал. 5,
отчитайки действащите споразумения, сключени между Република България и Република
Сърбия в областта на граничното, полицейското
и митническото сътрудничество,
водени от желанието да подобрят своето
сътрудничество с оглед установяване на поефективна обща сигурност по своята граница,
убедени, че засиленото сътрудничество между
договарящите страни е от голямо значение,
водени от желанието да подобрят информационния обмен между компетентните си органи,
решени да се справят с нелегалната миграция
и трансграничната престъпност и да установят
сигурност и обществен ред чрез предотвратяване заплахите и главно чрез провеждане на
ефективна борба с престъпността, особено в
областта на престъпленията, свързани с наркотични вещества, нелегалните престъпни
миграционни мрежи и трафика на откраднати
моторни превозни средства,
се договориха за следното:
Р а з д е л

I

Общи положения
Член 1
(1) Договарящите страни създават Съвместен
контактен център (наричан по-нататък „Центъра“) за обмен на информация и координация на
дейностите за нуждите на своите компетентни
органи по чл. 3 от това споразумение.
(2) Съобразно разпоредбите на своето
национално законодателство компетентните
органи на договарящите страни си оказват
съдействие при противодействието на трансграничната престъпност, както и при осигуряване
на наблюдението и контрола по границата на
договарящите страни. Компетентните органи
на договарящите страни осъществяват сътруд-
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ничество, взаимен и постоянен обмен на информация относно престъпления и нарушения
на митническото, акцизното, миграционното
и граничното законодателство, извършени по
границата на договарящите страни, както се
предвижда в чл. 4 от това споразумение.
Член 2
(1) Центърът е разположен на територията
на Република България, на ГКПП „Калотина“.
(2) В Центъра работят служители на компетентните национални органи на договарящите
страни, които в реално време и непосредствено
извършват анализ и обменят информация, касаеща нарушения и престъпления, извършени
по границата на договарящите страни, съгласно
чл. 4 от това споразумение.
(3) Центърът се ръководи от координатори – по един от всяка договаряща страна,
определен от нейните компетентни органи.
Организацията на работа и взаимодействието
между служителите на компетентните национални органи на договарящите страни се регулира
с Правила за работа, приети от Съвместната
комисия по чл. 16 от това споразумение.
Член 3
Компетентни органи за прилагане на това
споразумение са:
1. За Република България:
– Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
– Главна дирекция „Криминална полиция“
на Министерството на вътрешните работи;
– Главна дирекция „Гранична полиция“ на
Министерството на вътрешните работи;
– Дирекция „Миграция“ на Министерството
на вътрешните работи;
– Агенция „Митници“ към Министерството
на финансите.
2. За Република Сърбия:
– Генерална дирекция „Полиция“ на Министерството на вътрешните работи;
– Митническа администрация към Министерството на финансите.
Р а з д е л

I І

Форми и методи на сътрудничество
Член 4
(1) В съответствие с националното си законодателство компетентните органи на договарящите страни, посочени в чл. 3 от това
споразумение, си обменят информация чрез
Центъра, най-вече относно:
а) нелегална миграция и трафик на хора,
както и незаконните дейности, свързани с тях;
б) престъпления и нарушения, свързани с
подправяне на документи за пътуване и документи за самоличност;
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в) престъпления и нарушения, свързани с
незаконен трафик на упойващи и психотропни
вещества, химически прекурсори, както и на
огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни вещества, изделия и технологии с двойна употреба,
биологични и химически оръжия, отровни,
ядрени и радиоактивни вещества;
г) контрабанда и други нарушения, свързани
с цигари, продукти в нарушение на правата на
интелектуална собственост, произведения на
изкуството, защитени видове и всякакви други
престъпления и нарушения на митническите,
валутните и акцизните разпоредби;
д) престъпления и нарушения, свързани с
моторни превозни средства;
е) нарушения на националните миграционни
разпоредби.
(2) В съответствие с националното си
законодателство компетентните органи на
договарящите страни, посочени в чл. 3 от
това споразумение, координират чрез Центъра
изпълнението на следните задачи:
а) обмен на информация, свързана с оперативно-издирвателни дейности по наблюдение и
контрол на границата на договарящите страни;
б) обмен на информация, свързана с оперативно-издирвателни дейности по разкриване
и предотвратяване на трансгранични престъпления;
в) обмен на информация, свързана с предаване и приемане на лица по реда на Споразумението между Европейската общност и
Република Сърбия за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица, подписано на
18 септември 2007 г.;
г) изготвяне на общ анализ на риска.
(3) Служителите в Центъра не могат да
участват пряко в провеждането на оперативни
мероприятия или в извършването на граничен
контрол на територията на другата договаряща
страна.
Член 5
Всяка от договарящите страни може временно, изцяло или частично да откаже съдействие,
ако прецени, че ще се застраши националната є
сигурност или други важни обществени интереси, или ако това противоречи на националното
є законодателство. Другата договаряща страна
се уведомява незабавно в писмена форма, като
се посочват мотивите, които обуславят отказа.
Член 6
(1) Обменът на информация между компетентните национални органи на договарящите
страни се извършва чрез Центъра по стандарти и правила, установени от Съвместната
комисия, както се предвижда в чл. 16 от това
споразумение.
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(2) Запитването и отговорът трябва да бъдат в писмена форма съгласно утвърдени от
Съвместната комисия формуляри.
(3) Устно запитване се допуска в спешни
случаи, като запитването и отговорът се отразяват накратко в специален дневник и се потвърждават писмено до 24 ч. от получаването.
(4) Договарящата страна, която отправя запитването, посочва за какви цели е необходима
информацията и дали същата ще се използва
от други компетентни органи.
(5) Всички запитвания и отговори задължително се регистрират от служителите на
Центъра. Начинът на работа и съхранение на
документите в Центъра се извършва в съответствие с действащите национални разпоредби,
относими към съответните органи.
Член 7
Кореспонденцията при взаимодействието
се осъществява на български, сръбски или
английски език.
Р а з д е л

I I I

Структура и организация на центъра
Член 8
Центърът няма статут на самостоятелно
структурно звено на службите на двете страни
и няма ръководни функции.
Член 9
Служителите на Центъра изпълняват своите
задължения в рамките на своите компетенции
и съгласно националното законодателство на
договарящата страна, която представляват,
като се съобразяват със законодателството на
договарящата страна, на чиято територия е
изграден Центърът.
Член 10
(1) Работното време на Центъра се определя от Съвместната комисия по чл. 16 от това
споразумение.
(2) Договарящата страна, на чиято територия
се намира Центърът, предприема всички необходими организационни мерки за сигурността
на Центъра.
Член 11
(1) Всяка договаряща страна осигурява
необходимото телекомуникационно и друго
техническо оборудване (телефони, факс машини, компютри и други) за нуждите на своите
служители. Оборудването, предоставено от сръбската договаряща страна за нейния персонал,
ще бъде освободено от данъци в съответствие
с митническото законодателство на Общността.
(2) Обзавеждането на помещенията на
Центъра с необходимото офис оборудване се
осигурява от договарящата страна – домакин.
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(3) Разходите по използването на Центъра
се поемат поравно от договарящите страни.
Всяка договаряща страна поема за своя сметка
разходите за собствения персонал и материали.
Р а з д е л

I V

Статут на служителите
Член 12
(1) Статутът на служителите, назначени да
работят в Центъра, се регламентира в съответствие с националното законодателство на
договарящите страни.
(2) Служителите, назначени да работят в
Центъра, носят униформено облекло и отличителни знаци на съответната служба. Служителите са длъжни да носят нагръден знак с
имената им, удостоверяващ принадлежността
им към Центъра, изписани на български и
сръбски език.
(3) Координаторите си предоставят взаимно
списък с имената на служителите, назначени
в Центъра. Всяка промяна в този списък се
съобщава своевременно.
(4) Служителите от Република Сърбия, назначени да работят в Центъра, имат право да
носят оръжие за самоотбрана при изпълнение
на служебните си задължения в Центъра в
съответствие с българското законодателство.
Член 13
(1) Служителите от Република Сърбия,
назначени да работят в Центъра, носят отговорност за причинените от тях вреди по време
на изпълнение на служебните им задължения
в съответствие със законодателството на договарящата страна – домакин.
(2) Договарящата страна – домакин, възстановява или осигурява компенсация за тези
щети според условията, приложими за вреди,
причинени от собствените є служители.
(3) Договарящата страна, чиито служители
са нанесли щета на територията на другата
договаряща страна, възстановява изцяло на
последната сумите, платени на пострадалите
или на представляващите ги лица.
(4) Всяка договаряща страна упражнява
административни и дисциплинарни правомощия само върху собствените си служители,
назначени в Центъра.
Р а з д е л

V

Защита на личните данни
Член 14
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на договарящите
страни се извършва при спазване на съответното
национално законодателство, определените от
изпращащия орган условия и следните прин-
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ципи, които намират приложение както при
автоматизирана, така и при неавтоматизирана
обработка на данни:
1. Предоставените данни не се използват
без одобрение на изпращащия орган за други
цели освен за целите, за които са предоставени
първоначално.
2. Предоставените данни се унищожават,
респективно – коригират, когато:
а) се установи неверността на данните, или
б) изпращащият компетентен орган уведоми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие на закона, или
в) данните не са необходими повече за изпълнение на задачата, за която са били предоставени, освен ако е налице изрично разрешение
на изпращащия орган предоставените данни да
се използват и за други цели.
3. По молба на изпращащия компетентен
орган компетентният орган, който е получил
данните, предоставя информация за тяхното
използване.
4. Компетентният орган, който предоставя
данните, гарантира верността, необходимостта и актуалността на изпратените данни. Ако
впоследствие се окаже, че са предоставени
неверни или неточни данни или данни, които не е трябвало да бъдат предоставяни, или
правомерно предоставени данни трябва да се
унищожат на по-късен етап, съгласно законите
на държавата на изпращащия или получаващия
орган органът, който ги получава или изпраща,
бива незабавно информиран, за да унищожи или
нанесе от своя страна съответните корекции
съгласно т. 2 от този член.
5. Компетентният орган, който получава
данните, е длъжен ефикасно да защити получените данни от нерегламентиран достъп,
промени или разпространение. Договарящите
страни осигуряват необходимите технически и
организационни мерки за защита на обменяните данни от случайна загуба, случайно или
неправомерно унищожаване, непозволен достъп,
изменение, разпространение, унищожаване или
заличаване.
6. В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
компетентният орган на получаващата договаряща страна уведомява незабавно органа,
предоставил данните, за обстоятелствата, при
които е настъпил нерегламентираният достъп
или разпространение, както и за предприетите
мерки за предотвратяване на подобни ситуации
в бъдеще.
7. Органът, който предоставя, и органът,
който получава данните, се задължават да водят
отчет за предаването, получаването, коригирането или унищожаването на данните.
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8. При предоставянето на данните компетентният орган, който предоставя данните,
информира в съответствие с националното
си законодателство за срока за унищожаване
на предоставените данни и за всякакви ограничения по отношение на тяхната употреба,
заличаване или унищожаване, включително
възможни ограничения за достъп, общи или
конкретни. Когато необходимостта от такива
ограничения бъде установена след предаването
на данните, страните се уведомяват взаимно
за тези ограничения своевременно.
9. На основата на подадена писмена молба
лицето, за което трябва да бъдат или вече са
били предоставени данни, получава информация
за предоставените данни и за целта, за която
ще бъдат използвани, при условие че това е
допустимо съгласно националното законодателство на договарящите страни. Ако засегнатото
лице подаде молба за достъп, коригиране или
унищожаване на тези данни, получаващият
орган взема своето решение в съответствие
със становището на предоставящия орган,
като това становище трябва да е съобразено
с прилаганото национално законодателство.
10. Компетентният орган, до който е подадена
молба за предоставяне на информация от гражданин на другата договаряща страна, е длъжен
незабавно да информира за това компетентния
орган на другата договаряща страна, преди да
предостави такава информация.
11. Данни могат да бъдат предоставени на
трета страна само с предварително писмено
съгласие на договарящата страна, която ги е
предоставила.
12. Всяка договаряща страна има право
да откаже предоставянето на данни, ако това
може да застраши националната сигурност
или обществения ред или националното є законодателство, а за Република България – и
правото на ЕС.
13. Договарящите страни предприемат всички
необходими мерки в съответствие с националното си законодателство за недопускане причиняването на вреди на трети лица във връзка с
изпращането, получаването и използването на
данни, както и за отстраняване на причините,
довели до евентуални неблагоприятни последици.
14. При неспазване на разпоредбите на този
член от страна на получаващата договаряща
страна другата договаряща страна може да
поиска заличаване или унищожаване на предоставените данни.
Р а з д е л

V І

Обмен на класифицирана информация
Член 15
Договарящите страни обменят класифицирана информация след сключване на отделно
споразумение за взаимен обмен и защита
на класифицирана информация между двете
държави.
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V I І

Съвместна комисия
Член 16
(1) Договарящите страни създават Съвместна комисия, която се състои от по четирима
представители на компетентните органи във
всяка от договарящите страни и се събира два
пъти в годината в сградата на Центъра.
(2) Комисията приема свои вътрешни правила за работа.
(3) Комисията следи за прилагането на това
споразумение, установява мерките, необходими
за изпълнението му, и предлага подписването на
протоколи за изпълнение, насочени към точно
определени мерки, свързани с прилагането и
изпълнението на това споразумение. Подобни протоколи за изпълнение се одобряват от
компетентните органи на договарящите страни
в съответствие с националното им законодателство.
Р а з д е л

V І І І

Заключителни разпоредби
Член 17
(1) Това споразумение не засяга правата и
задълженията, произтичащи от други международни договори, по които Република България
или Република Сърбия са страни.
(2) Всички различия в тълкуването или
прилагането на това споразумение се решават
чрез консултации между договарящите страни.
Член 18
(1) Това споразумение влиза в сила след
изтичане на 30 дни от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
договарящите страни взаимно се уведомяват за
изпълнението на вътрешноправните процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно писмено
съгласие на договарящите страни. Измененията
и допълненията влизат в сила по реда на ал. 1
от този член.
(3) Всяка договаряща страна може да прекрати едностранно това споразумение. В такъв
случай споразумението прекратява действието
си след изтичането на 6 месеца от датата на
получаване на уведомлението, изпратено по
дипломатически път.
Член 19
Това споразумение се сключва за срок пет
години и автоматично се подновява за следващи
петгодишни периоди, ако нито една от договарящите страни шест месеца преди изтичане
на срока на действие на това споразумение
не уведоми другата договаряща страна за намерението си да прекрати неговото действие.
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Подписано в Белград на 26 април 2010 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, сръбски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В случай
на различия при тълкуването на разпоредбите
на това споразумение предимство има текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател и министър
на вътрешните работи

За правителството на
Република Сърбия:
Ивица Дачич,
първи заместник
министър-председател
и министър на
вътрешните работи
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1695 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за
временно настаняване на пълнолетни лица
(ДВ, бр. 84 от 2006 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. При изпълнение на функциите си
служителите в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица си сътрудничат и
взаимодействат на съответното ниво с другите
структури на МВР, с органите на държавната
власт, местното самоуправление и местната
администрация, както и с неправителствени
организации.“
§ 2. В чл. 7 думите „Национална служба
„Полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
§ 3. В чл. 10, ал. 4 думите „съответната областна дирекция „Полиция“ на МВР“се заменят
със „Столична дирекция на вътрешните работи
(СДВР)/съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)“.
§ 4. В чл. 15 думите „съответното териториално структурно звено на МВР“ се заменят със
„съответната териториална структура на МВР“.
§ 5. В чл. 17 думите „съответната областна
дирекция „Полиция“ на МВР“ се заменят със
„СДВР/ОДМВР“.
§ 6. Наименованието на раздел IV се изменя така:
„Раздел IV
Материално-битово осигуряване и отчетност
в домовете“.
§ 7. В чл. 24, ал. 3 думите „Национална
служба „Полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Охранителна полиция“.
§ 8. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Контролът по изпълнението на определените с наредбата организация, функции и
дейност на домовете за временно настаняване на
пълнолетни лица се осъществява от директора
на Главна дирекция „Охранителна полиция“ и
от съответните директори на СДВР и ОДМВР.“
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§ 9. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „областните дирекции
„Полиция“ на МВР“ се заменят със „СДВР и
ОДМВР“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 10. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на наредбата директорът на Главна
дирекция „Охранителна полиция“ утвърждава
правилник за вътрешния ред в домовете за
временно настаняване на пълнолетни лица и
определя образците-бланки по чл. 24, ал. 3.
(2) До утвърждаването на правилника и определянето на образците по предходната алинея
се прилагат правилникът и образците-бланки,
утвърдени по досегашния ред, доколкото не
противоречат на тази наредба.
Министър: Цв. Цветанов
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ИНСТРУКЦИЯ № Iз-59
от 11 януари 2011 г.

за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят редът
и условията за унищожаване на българските
лични документи, върнати в Главна дирекция
„Охранителна полиция“ на Министерството на вътрешните работи (ГДОП – МВР),
Дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните
работи (ДБДС – МВР), Дирекция „Миграция“
на Министерството на вътрешните работи
(ДМ – МВР) и структурните звена „БДС“,
„Миграция“ и „Пътна полиция“ (ПП) при
Столичната дирекция на вътрешните работи/
Областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (СДВР/ОДМВР).
Чл. 2. (1) Българските лични документи,
които са предмет на тази инструкция, са всички български лични документи, издавани от
МВР съгласно Закона за българските лични
документи (ЗБЛД).
(2) По реда на тази инструкция подлежат
на унищожаване и:
1. временните паспорти, издадени от дипломатическите или консулските представителства
на Република България в чужбина, когато те
са върнати от гражданите в ДБДС – МВР или
звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР;
2. удостоверенията за завръщане в Република
България на чужденци, издадени от дипломатическите или консулските представителства
на Република България в чужбина, когато те
са върнати от гражданите в ДМ – МВР или
звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР.
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Раздел II
Ред за унищожаване на българските лични
документи
Чл. 3. (1) Върнатите в ДБДС – МВР или
звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР български
лични документи, издадени на български граждани, на чужденци, получили убежище, статут
на бежанец или хуманитарен статут, се обявяват
за унищожени в Национален автоматизиран
информационен фонд „Национален регистър
на българските лични документи“ (НАИФ
„НРБЛД“) от служителите в ДБДС – МВР или
в звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР, където са
върнати.
(2) Върнатите в ДМ – МВР или звената
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР български
лични документи, издадени на чужденци, се
обявяват за унищожени в НАИФ „НРБЛД“ от
служителите в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР, където са върнати.
(3) Върнатите в ГДОП – МВР и звената
„ПП“ при СДВР/ОДМВР свидетелства за
управление на моторни превозни средства
(СУМПС) се обявяват за унищожени в НАИФ
„НРБЛД“ от служителите в ГДОП – МВР или
в звената „ПП“ при СДВР/ОДМВР, където
са върнати.
(4) Предадените в дипломатическите или
консулските представителства на Република България в чужбина български лични документи и получени в ГДОП – МВР,
ДБДС – МВР и ДМ – МВР се обявяват за
унищожени в НАИФ „НРБЛД“ от служителите
в ГДОП – МВР, ДБДС – МВР или ДМ – МВР
съгласно предх одните алинеи. На съответната
СДВР/ОДМВР се изпращат само българските
лични документи, чийто срок на валидност не
е изтекъл, не са подправени и са със статус
„валиден“ в НАИФ „НРБЛД“.
(5) Върнатите в звената „БДС“ при Районните управления (РУ) на СДВР/ОДМВР СУМПС
след връчване на новите СУМПС се изпращат
на съответното звено „ПП“ при СДВР/ОДМВР
за съставяне на протоколи и физическо унищожаване чрез пълно разрушаване.
Чл. 4. (1) Българските лични документи,
които подлежат на унищожаване, се обявяват
незабавно в НАИФ „НРБЛД“ за „унищожени“
и се перфорират, както следва:
1. документите тип „карта“ – в областта
на снимката;
2. документите тип „паспорт“ – само персонализираната страница и корицата.
(2) Унищожените чрез перфориране български лични документи се подреждат в пакети по вид на документа и се съхраняват в
помещения с ограничен достъп.
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Чл. 5. (1) Директорът на ГДОП – МВР,
директорът на ДБДС – МВР, директорът на
ДМ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР и
началниците на РУ на СДВР/ОДМВР със своя
заповед (приложение № 1) определят комисия,
която да извърши проверка за наличността на
физически унищожените чрез перфориране
български лични документи.
(2) Член на комисията в края на всеки
месец разпечатва описи от НАИФ „НРБЛД“
за унищожените български лични документи
по вид на документа. Допуска се при голям
брой върнати български лични документи този
период да бъде по-кратък.
(3) Комисията извършва сравнение на съдържащите се в пакетите документи и описа.
Чл. 6. (1) За извършената проверка се съставя протокол (приложение № 2) за наличността
на физически унищожените чрез перфориране
български лични документи.
(2) Когато в описите фигурират подправени
български лични документи, които са обявени
в НАИФ „НРБЛД“ за „унищожени“ с причина
„подправяне“, или български лични документи,
за които не е установено по безспорен начин, че са подправени и са обявени в НАИФ
„НРБЛД“ за „унищожени“ с причина „други“,
техният вид и номер се описват отделно в
протокола и се посочва къде остават на съхранение. Унищожаването на тези документи
се извършва по реда на раздел III.
(3) Когато в пакетите се съдържат временни
паспорти, граждански паспорти и обикновени
задгранични паспорти, които не фигурират
в НАИФ „НРБЛД“, те се описват отделно в
протокола, като се посочва видът, серията и
номерът на документа.
(4) При установяване на липса в пакетите
на български лични документи, обявени за
„унищожени“ в НАИФ „НРБЛД“, се съставя
констативен протокол и той се описва в протокола.
(5) Комисията запечатва пакетите, протоколът се подписва от председателя и членовете
на комисията и се утвърждава от съответния
директор на ГДОП – МВР, ДБДС – МВР,
ДМ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР
или началника на РУ на СДВР/ОДМВР.
(6) Протоколът се изготвя в 3 еднообразни екземпляра: първият – за деловодството
на структурата, вторият – към унищожените
чрез перфориране български лични документи, третият – към протокола за физическо
унищожаване чрез пълно разрушаване, като
става неразделна част от него.
(7) Когато в протокола са описани български лични документи, които са обявени в
НАИФ „НРБЛД“ за „унищожени“ с причина
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„подправяне“, или български лични документи, за които не е установено по безспорен
начин, че са подправени и са обявени в
НАИФ„НРБЛД“ за„унищожени“ с причина „други“, той се изготвя в 4 екземпляра,
като четвъртият екземпляр се изпраща по
компетентност съответно на ГДОП – МВР,
ДБДС – МВР или ДМ – МВР.
Чл. 7. (1) Унищожените чрез перфориране
български лични документи се съхраняват
запечатани в пакети, като към всеки пакет
се прилага и екземпляр от протокола по
чл. 6, ал. 1.
(2) Пакетите се съхраняват 1 година от датата
на утвърждаване на протокола по чл. 6, ал. 1.
(3) През периода на съхранение унищожените чрез перфориране български лични
документи могат да се предоставят само на
държавни органи и организации съобразно
законовите им правомощия.
Чл. 8. (1) Унищожените чрез перфориране
български лични документи подлежат на физическо унищожаване чрез пълно разрушаване
(изгаряне, рязане и други подходящи способи).
(2) Директорът на ГДОП – МВР, директорът
на ДБДС – МВР, директорът на ДМ – МВР,
директорите на СДВР/ОДМВР или началниците на РУ на СДВР/ОДМВР със своя заповед
(приложение № 3) определя комисия, която
да извърши физическото унищожаване чрез
пълно разрушаване на унищожените чрез перфориране български лични документи.
(3) Комисията извършва проверка за целостта на запечатаните пакети по чл. 7, ал. 1, за
наличността на протоколи към тях и съставя
протокол (приложение № 4), като протоколите
по чл. 6, ал. 1 стават неразделна част от така
съставения протокол.
(4) В протокола се описват номерата на
протоколите за наличност на физически унищожените чрез перфориране български лични
документи, видът на документите и техният
брой.
(5) Протоколът се подписва от председателя
и членовете на комисията.
Чл. 9. (1) При унищожаване чрез пълно
разрушаване на унищожените чрез перфориране български лични документи присъстват
председателят и членовете на комисията по
чл. 8, ал. 2.
(2) За извършеното физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените
чрез перфориране български лични документи
председателят и членовете на комисията по
чл. 8, ал. 2 се подписват в протокола.
(3) Протоколът се утвърждава от съответния директор на ГДОП – МВР, ДБДС – МВР,
ДМ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР или
началника на РУ на СДВР/ОДМВР.
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(4) Протоколът се изготвя в 2 еднообразни екземпляра: първият – за деловодството
на структурата, вторият – за председателя на
комисията.
Раздел III
Ред за унищожаване на подправени български
лични документи
Чл. 10. (1) Подправени лична карта и/или
паспорт с цялата преписка към тях се изпращат
в ДБДС – МВР.
(2) Подправени български лични документи,
издадени на чужденци, с цялата преписка към
тях се изпращат в ДМ – МВР.
(3) Подправени СУМПС с цялата преписка
към тях се изпращат в ГДОП – МВР.
Чл. 11. (1) При получаване в ГДОП – МВР,
ДБДС – МВР или ДМ – МВР на преписки,
съдържащи подправени български лични
документи, статусът на документа в НАИФ
„НРБЛД“ се променя на „унищожен“ с причина
„подправяне“. В случаите, когато не може да
се установи по безспорен начин, че документът
е подправен, статусът му в НАИФ „НРБЛД“
се променя на „унищожен“ с причина „други“.
(2) Подправените български лични документи се унищожават чрез перфориране,
както следва:
1. документите тип „карта“ – в областта
под снимката.
2. документите тип „паспорт“ – само корицата.
Чл. 12. (1) Преписките заедно с подправените български лични документи се съхраняват
в съответната структура на МВР по чл. 10 за
срок 10 години от датата на смяна на статуса
в НАИФ „НРБЛД“.
(2) Периодично, след изтичане на 10-годишния срок за съхранение, подправените
български лични документи, унищожени чрез
перфориране, които не представляват интерес
от експертна гледна точка, подлежат на физическо унищожаване чрез пълно разрушаване
(изгаряне, рязане и други подходящи способи).
Чл. 13. Директорът на ГДОП – МВР, директорът на ДБДС – МВР или директорът
на ДМ – МВР със своя заповед (приложение
№ 5) определя комисия, която да прецени и
определи кои подправени български лични
документи, унищожени чрез перфориране,
трябва да бъдат физически унищожени чрез
пълно разрушаване.
Чл. 14. (1) За извършената преценка се
съставя протокол (приложение № 6). В него
се описват видът и номерата на унищожените
чрез перфориране подправени български лични
документи, които трябва да бъдат унищожени
чрез пълно разрушаване.
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(2) Комисията по чл. 13 запечатва пакетите, протоколът се подписва от председателя
и членовете на комисията и се утвърждава
от съответния директор на ГДОП – МВР, на
ДБДС – МВР или на ДМ – МВР.
(3) Протоколът се изготвя в 3 еднообразни
екземпляра: първият – за деловодството на
структурата, вторият – към унищожените чрез
перфориране подправени български лични документи, третият – към протокола за физическо
унищожаване чрез пълно разрушаване, който
става неразделна част от него.
Чл. 15. Унищожените чрез перфориране
подправени български лични документи се
съхраняват запечатани в пакети, като към
всеки пакет се прилага и екземпляр от протокола по чл. 14, ал. 1. Пакетите се съхраняват
в помещения с ограничен достъп.
Чл. 16. (1) Директорът на ГДОП – МВР,
директорът на ДБДС – МВР или директорът
на ДМ – МВР със своя заповед (приложение
№ 7) определя комисия, която да извърши
физическото унищожаване чрез пълно разрушаване на подправените български лични
документи, унищожени чрез перфориране
(2) Комисията извършва проверка за целостта на запечатаните пакети по чл. 15, за наличността на протоколи към тях и съставя
протокол (приложение № 8), като протоколите
по чл.14, ал. 1 стават неразделна част от така
съставения протокол.
(3) В протокола се описват номерата на
протоколите по чл. 14, ал. 1, видът на документите и техният брой.
(4) Протоколът се подписва от председателя
и членовете на комисията по ал. 1.
Чл. 17. (1) При физическото унищожаване чрез пълно разрушаване на подправените
български лични документи, унищожени чрез
перфориране, присъстват председателят и членове на комисията по чл. 16, ал. 1.
(2) За извършеното физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на подправени
български лични документи, унищожени чрез
перфориране, председателят и членовете на
комисията по чл. 16, ал. 1 се подписват в
протокола.
(3) Протоколът се утвърждава от съответния директор на ГДОП – МВР, ДБДС – МВР
или ДМ – МВР.
(4) Протоколът се изготвя в 2 еднообразни екземпляра: първият – за деловодството
на структурата, вторият – за председателя на
комисията.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 10, ал. 2 от Закона за българските лични
документи.
§ 2. Върнатите български лични документи,
унищожени чрез перфориране преди влизане в
сила на инструкцията и на които периодът им
на съхранение от 1 година е изтекъл, подлежат на унищожаване чрез пълно разрушаване
незабавно след съставяне и утвърждаване на
съответните протоколи.
§ 3. Върнатите подправени български лични документи, унищожени чрез перфориране
преди влизане в сила на инструкцията и след
изтичане на периода им на съхранение от 10
години, подлежат на унищожаване чрез пълно разрушаване незабавно след съставяне и
утвърждаване на съответните протоколи.
§ 4. Контролът по изпълнение на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
...................................................................................
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Назначаване на комисия за извършване на проверка за наличността на физически унищожени
чрез перфориране български лични документи в
.............................................................
(посочва се структурното звено)
Във връзка с чл. 5, ал. 1 от Инструкцията за
реда и условията за унищожаване на българските лични документи и на основание чл..............
от ЗМВР
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II. Член на комисията ежемесечно да разпечатва от НАИФ „НРБЛД“ на хартиен носител
опис на унищожените от служители на ................
................................... български лични документи.
(посочва се структурното звено)
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В срок до ................ работни дни комисията
да извършва проверка и отчет за наличност на
физически унищожените чрез перфориране български лични документи и да изготвя протоколи.
III. В протоколите по предходната точка да
се отбелязват номерата на българските лични
документи, които са подправени.
IV. Протокол за физическо унищожаване
да се изготвя в три еднообразни екземпляра,
които да се подписват от председателя и членовете на комисията, да ми се представят за
утвърждаване. Екземплярите се класират, както
следва: екз. 1 – за деловодството на структурата,
екз. 2 – към унищожените български лични документи, екз. 3 – за прилагане към протокола за
физическо унищожаване чрез пълно разрушаване.
V. Когато в протокола са описани български
лични документи, които са обявени в НАИФ
„НРБЛД“ за „унищожени“ с причина „подправяне“, или български лични документи, за
които не е установено по безспорен начин, че са
подправени и са обявени в НАИФ „НРБЛД“ за
„унищожени“ с причина „други“, той се изготвя в
4 екземпляра. Четвъртият екземпляр да се изпраща по компетентност съответно на ГДОП – МВР,
ДБДС – МВР или ДМ – МВР .
Копие от настоящата заповед да се предостави
на председателя и членовете на комисията за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта ще
се осъществява от мен.
....................................................
(имена и подпис на ръководителя
на структурното звено)

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
Рег. № ………. Екз. №.....
………………..... 20..... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
...........................................
.............................20...... г.
				
...............................
/..................................../
П Р О Т О К О Л №
за наличността на физически унищожени чрез
перфориране български лични документи
Днес, ...................... г., комисия, назначена със
заповед ...........................................................................
(посочва се номерът на заповедта и органът, който я е издал)
за извършване на проверка за наличността на
физически унищожени чрез перфориране български лични документи, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
....................................................................................
....................................................................................,
извърши следното:
1. Прегледа унищожените чрез перфориране
български лични документи в ...............................
............................................................., както следва:
(посочва се структурното звено)
– ...................за периода от ............ до ..................;
(посочва се видът на БЛД)
– ...................за периода от ............ до ................ .
(посочва се видът на БЛД)
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2. Състави таблица на наличните унищожени
чрез перфориране български лични документи:
№

Вид на бъл- Брой
гарския личен документ

Номерата на унищожените БЛД са в
опис №:

1.
2.
3.
*Забележки:
1. ................................................... от ОПИС № ...
(вид на документа)
.......................................................... са унищожени в
(описва се номерът на описа)
НАИФ „НРБЛД“ с причина „фалшифициране“/
„други“, а бланките се намират на съхранение в
................................................................., както следва:
(посочва се звеното, където ще се съхраняват)
..........................................................................................
(посочват се номерата на документите)
2. Установени са липсващи български лични
документи ..................................………..........................,
(посочва се видът и номерът на документа)
които са обявени за „унищожени“ в НАИФ
„НРБЛД“ и се съдържат в Опис № ................., за
което е съставен констативен протокол.
3. В описите не фигурират следните унищожени
чрез перфориране български лични документи
(от стария образец) и временни паспорти от
новия образец, тъй като същите не фигурират в
НАИФ „НРБЛД“:
№

Вид на българския
личен документ

1.

Граждански паспорт

2.

Обикновен задграничен паспорт

3.

Временен паспорт

Серия

Номер

Неразделна част от настоящи я протокол
са – Опис №.......... – ..... стр., Опис №................ – ....
стр., .........................................., генерирани от НАИФ
„НРБЛД“.
4. Комисията запечата пакетите, съдържащи
унищожените чрез перфориране български лични
документи.
Настоящият протокол се изготви в три/четири
еднообразни екземпляра:
Екз. № 1 – за деловодството на .......................;
Екз. № 2 – към унищожените чрез перфориране бланки на БЛД;
Екз. № 3 – към протокола за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване.
Екз. № 4 – за ГДОП – МВР, ДБДС – МВР или
ДМ – МВР.
		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
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Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
..........................................................................................
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Назначаване на комисия за физи
ческо унищожаване чрез пълно
разрушаване на унищожени чрез
перфориране български лични
документи
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Инструкцията за
реда и условията за унищожаване на българските
лични документи и на основание чл...........................
от ЗМВР
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II. Комисията да извърши физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените
чрез перфориране български лични документи за
периода от...................... до ..................
III. Отчитането да се осъществи чрез съставяне на протокол за физическо унищожаване чрез
пълно разрушаване. Същият да се изготви в два
еднообразни екземпляра, които да се подпишат
от председателя и членовете на комисията и да
ми се представят за утвърждаване.
IV. Екземплярите да се класират, както следва: екз. 1 – за деловодството на структурата,
екз. 2 – за председателя.
Копие от заповедта да се предостави на председателя и членовете на комисията за сведение
и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта ще
се осъществява от мен.
....................................................
(имена и подпис на ръководителя
на структурното звено)

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 3
Рег. № ………. Екз. №.....
………………..... 20..... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
...........................................
.............................20...... г.
				
...............................
/..................................../
П Р О Т О К О Л №
за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените чрез перфориране български
лични документи
Днес, ...................... г., комисия, назначена със
заповед ..........................................................................
(посочва се номерът на заповедта и органът, който я е издал)
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за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените чрез перфориране български
лични документи, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
....................................................................................
....................................................................................
Прегледа наличността и целостта на запечатаните пакети, съдържащи унищожени чрез
перфориране българск и лични доку менти и
придружаващите ги протоколи, както следва:
№
1.
2.
3.

Протокол №

Вид БЛД

Брой БЛД

		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
Българските лични документи, унищожени
чрез перфориране и описани в горецитираните
протоколи, са унищожени чрез пълно разрушаване ...................................... на ........................г. в
присъствието на:
		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
Настоящият протокол се състави в:
Екз. № 1 – за деловодството на .......................;
Екз. № 2 – за председателя на комисията.

Приложение № 5
към чл. 13
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ

..........................................................................................
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Назначаване на комисия за извършване на преценка и определяне на подправените български
лични документи, унищожени чрез
перфориране в
............................................................,
(посочва се структурното звено)
които следва да бъдат унищожени
чрез пълно разрушаване
Във връзка с чл. 13 от Инструкцията за реда
и условията за унищожаване на българските лични документи и на основание чл...........................
от ЗМВР
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О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II. Комисията в срок до .............. работни дни
да извършва преценка и да определя кои подправени български лични документи, унищожени
чрез перфориране, следва да бъдат унищожени
чрез пълно разрушаване и да съставя протоколи.
III. В протокола по предходната точка да се
отбелязват видът и номерата на подправените
българските лични документи.
IV. Протоколът да се изготвя в три еднообразни екземпляра, които да се подписват от
председателя, членовете на комисията и да ми
се представят за утвърждаване. Екземплярите се
класират както следва: екз. 1 – за деловодството
на структурата, екз. 2 – към унищожените български лични документи, екз. 3 – за прилагане
към протокола за физическо унищожаване чрез
пълно разрушаване.
Копие от настоящата заповед да се предостави
на председателя и членовете на комисията за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта ще
се осъществява от мен.
....................................................
(имена и подпис на ръководителя
на структурното звено)

Приложение № 6
към чл. 14, ал. 1
Рег. № ………. Екз. №.....
………………..... 20..... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................
...........................20...... г.
				
...............................
/..................................../
П Р О Т О К О Л №
за определяне кои подправени български лични
документи, унищожени чрез перфориране, следва
да бъдат унищожени чрез пълно разрушаване
Днес, ...................... г., комисия, назначена със
заповед .......................................................................
(посочва се номерът на заповедта и органът,
който я е издал)
за определяне кои подправени български лични
документи, унищожени чрез перфориране, следва
да бъдат унищожени чрез пълно разрушаване в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
....................................................................................
....................................................................................
извърши следното:
1. Прегледа унищожените чрез перфориране
подправени български лични документи в ........
.............................................................., както следва:
(посочва се структурното звено)
– ...................за периода от ............ до ................;
(посочва се видът на БЛД)
– ...................за периода от ............ до ................;
(посочва се видът на БЛД)
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2. Състави таблица на подправените български
лични документи, унищожени чрез перфориране,
които следва да бъдат унищожени чрез пълно
разрушаване:
№

Вид на българския личен документ

Номер на българския
личен документ:

1.
2.
3.
4.
3. Комисията запечата пакетите, съдържащи
унищожените чрез перфориране български лични
документи.
Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра:
Екз. № 1 – за деловодството на .......................;
Екз. № 2 – към унищожените чрез перфориране
бланки на БЛД;
Екз. № 3 – към протокола за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване.
		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................

Приложение № 7
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ

..........................................................................................
З А П О В Е Д
ОТНОСНО: Назначаване на комисия за физическо унищожаване чрез пълно
разру шаване на у нищожените
чрез перфориране подправени
български лични документи
Във връзка с чл. 16, ал. 1 от Инструкцията за
реда и условията за унищожаване на българските
лични документи и на основание чл...........................
от ЗМВР
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II. Комисията да извърши физическото унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените
чрез перфориране подправени български лични
документи за периода от................... до...............
III. Отчитането да се осъществява чрез съставяне на протокол за физическо унищожаване чрез
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пълно разрушаване. Същият да се изготвя в два
еднообразни екземпляра, които да се подписват
от председателя и членовете на комисията и да
ми се представят за утвърждаване.
IV. Екземплярите да се класират, както следва: екз. 1 – за деловодството на структурата, екз.
2 – за председателя.
Копие от заповедта да се предостави на председателя и членовете на комисията за сведение
и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта ще се
осъществява от мен.
....................................................
(имена и подпис на ръководителя
на структурното звено)

Приложение № 8
към чл. 16, ал. 2
Рег. № ………. Екз. №.....
………………..... 20..... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
...........................................
.............................20...... г.
				
...............................
/..................................../
П Р О Т О К О Л №
за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на унищожените чрез перфориране
подправени български лични документи
Днес, ...................... г., комисия, назначена със
заповед ..........................................................................
(посочва се номерът на заповедта и органът,
който я е издал)
за физическо унищожаване чрез пълно разрушаване на подправените български лични документи,
унищожените чрез перфориране, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................................
и
ЧЛЕНОВЕ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
....................................................................................
....................................................................................
Прегледа наличността и целостта на запечатаните пакети, съдържащи подправени български
лични документи, унищожени чрез перфориране,
и придружаващите ги протоколи, както следва:
№

Протокол №

Вид БЛД

Брой БЛД

1.
2.
3.
		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
Подправените български лични документи,
унищожени чрез перфориране и описани в горецитираните протоколи, са унищожени чрез пълно
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разрушаване ...................................... на ..................... г.
в присъствието на:
		
Председател: ..................................
				
/........................../
		
Членове:
...............................
				
/........................./
			
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
				
...............................
				
/........................./
Настоящият протокол се състави в:
Екз. № 1 – за деловодството на .......................;
Екз. № 2 – за председателя на комисията.
790

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие (Световната банка) във връзка със
сътрудничеството по предлаганата Програма
за реформа в железопътния сектор
(Одобрен с Решение № 887 от 20 декември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 15 декември 2010 г.)
Като се взeма предвид, че:
– През годините преди присъединяването
към Европейски съюз (ЕС) България извърши
институционални реформи, които поставиха
основите на един конкурентен железопътен
сектор.
– Българското правителство поиска от
Световната банка подкрепа за (i) развитие и
изпълнение на Програмата на правителството за
реформа на железопътния сектор (Програмата за
реформа), която да осигури финансова устойчивост на железопътния сектор в България, и (ii)
финансирането на инвестиции, които са пряко
свързани и от особено значение за Програмата
за реформа, включително механизирането на
дейностите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“(НК „ЖИ“).
– Правителството и Световната банка
подписаха Меморандум за разбирателство
на 10 август 2010 г., като се споразумяха да
засилят своето сътрудничество за развитието
на българската инфраструктура, включително
железниците, и за ускорено използване на
Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.
– „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД („Холдинг БДЖ“ – ЕАД), който
държи 100 % от пазарния дял на пътническия
железопътен транспорт и 80 % от пазарния
дял от товарния железопътен транспорт, са
изправени пред сериозни финансови трудности
и признават нуждата от спешно преструкту-
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риране на дейността. При липсата на такова
преструктуриране ще има негативни последици
за: (i) клиентите на товарните и пътническите
превози (86,000 пътници и 30,000 тона на ден),
(ii) персонала от 14,000 души, (iii) дейността на
НК „ЖИ“ и нейните 15,000 служители, и (iv)
логистиката и товарните спедиторски фирми,
които използват железниците в България.
– Национална компания „ЖИ“ управлява
железопътната инфраструктура и има достъп до
безвъзмездни средства на стойност около 600
милиона евро по секторна оперативна програма
„Транспорт“ (СОПТ) 2007 – 2013 г. за модернизация на железопътната инфраструктура по
европейските коридори. Степента на усвояване
на европейските средства е ниска.
Като се взема предвид, че българското правителство отчита, че:
– Установяването на финансово стабилен
железопътен сектор би означавало публичната финансова подкрепа за железопътната
инфраструктура и пътническите услуги да са в
съответстие с нуждите на транспортния пазар,
транспортните политики на Европейския съюз
и стриктната бюджетна политика на България;
както и че държавата получава високо качество
от финансово стабилни железопътни доставчици
на услуги (НК„ЖИ“ и „Холдинг БДЖ“ – ЕАД)
срещу отпуснатите средства.
– За железниците в България са характерни
производителност на активите и персонала, които са равни на една трета от средните за ЕС.
– Непрекъснато изменящият се характер на
търсенето на транспортни услуги и на пазарните
условия изисква непрекъснати промени в (i)
нивото и качеството на пътническите услуги,
заявявани от правителството по Договора за
обществени услуги (ДОУ) с „БДЖ – пътнически превози“ – ЕООД, (ii) нивото и качеството на железопътната инфраструктура, и (iii)
предлаганите товарни услуги, предоставяни от
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД.
Като се взема предвид преди подписването
на меморандума, че:
– Правителството уведоми Европейската
комисия (EК) за своето намерение да предостави
безвъзмездна помощ за оздравяване в съответствие с Насоките на Общността за държавните
помощи за оздравяване и преструктуриране на
предприятия в затруднение.
– „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, разработи и предприе изпълнение на „План за преструктуриране
и финансово стабилизиране на „БДЖ“ – ЕАД,
за 2010 г.“ и „План за действие за периода
2010 – 2014 г.“, включително мерки за намаляване на разходите, преструктуриране на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, в холдингова структура,
преструктуриране на персонала, продажба на
неоперативни активи и съкращаване на второстепенни губещи дейности.
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– Национална компания „ЖИ“ разработи и предприе изпълнение на „Програма за
оперативно преструктуриране на НК „ЖИ“ за
периода 2011 – 2016 г.“, включително мерки за
намаляване на разходите, вътрешна реорганизация, преструктуриране на персонала, продажба
на неексплоатационни активи и изменение на
инвестиционния план.
– Българското правителство разработи
Програма за железопътна реформа върху два
стълба, с които се вземат мерки по два основни
въпроса, а именно (i) подобряване на управлението на сектора от страна на държавата, и (ii)
подобряване на корпоративното ръководство,
управление и дейност на двете основни държавни
компании НК„ ЖИ“ и „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
както е посочено в приложението към този
меморандум.
В резултат страните изразяват своето намерение да си сътрудничат, за да:
– Подкрепят Програмата за реформа на
железопътния сектор с цел успешното реализиране на реформата, в частност през следващите
три години.
– Оценят и разгледат възможността за финансиране от Световната банка, включително
изпълнението на поредица от заеми за развитие
на политиката (DPL) и инвестиционен заем.
– Направят разумно усилие да приключат
своите дискусии и преговори – при получаване
на положително становище от EК по отношение на предложената държавна помощ – така
че първият заем в подкрепа на Програмата
за реформа на правителството да може да се
представи за одобрение от Съвета на Световната банка през второто тримесечие на 2011 г. и
за ратификация от Народното събрание скоро
след това.
– Този меморандум не създава правни задължения за страните и не представлява съгласие
за сключване на споразумение за заем. Всяка
от страните може да се оттегли едностранно
от меморандума с писмено известие до другата
страна, което има незабавен ефект. Причини
за прекратяването не следва да бъдат посочвани. Меморандумът влиза в сила от датата
на подписването.
Подписан в София, България, на 15 декември 2010 г.
За правителството на
За Международната
Република България:
банка за възстаноСимеон Дянков,
вяване и развитие:
заместник министърПитър Харолд,
председател и
директор за Централна
министър на
Европа и
финансите
Балтийските страни
Александър Цветков,
министър на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
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ПРИЛОЖЕНИЕ

относно съдържанието на двата стълба на
Програмата за реформа в железниците
• Стълб 1: Засилване на секторното управление: Първият стълб обхваща очакванията, свързани с държавните политики за железопътния сектор, тяхното изпълнение и финансиране, както
и механизмите за отчетността на различните заинтересовани лица. Основните дейности по този стълб включват:
▪ Укрепване на структурите на
МТИТС за упражняване на (i)
неговите функции, свързани с подобро формулиране на политика
и стратегия, които да отговарят
на пазарното търсене и бюджет
ните ограничения, и (ii) неговите договорни отношения с доставчиците на железопътни услуги
НК„ЖИ“ и „Холдинг БДЖ“ –
ЕАД.
▪ Разработване на устойчива железопътна мрежа чрез (i) оразмеряване на железопътната мрежа
въз основа на оценката как при
увеличаване на потоците на движение ще се увеличи гъстотата на
движение по основната железопътна мрежа, върху която да може
да се изгради наново устойчива
железопътна индустрия от 21-ви
век за България; и (ii) обвързване на средствата от държавния
бюджет за поддръжка и развитие
на железопътната инфраструктура при разработване на новия
договор между Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Министерството на финансите
и НК „ЖИ“ с изпълнението на
конкретни дейности за подобряване показателите за качеството
и сигурността на железопътната инфраструктура в Република
България.
▪ Привеждане на железопътните
пътнически услуги към пазарното
търсене чрез (i) рационализация
на обема на услугите, включени в Договора за обществени
услуги (ДОУ) между правителството и „БДЖ – пътнически
превози“ – ЕООД, въз основа на
оценка за пазарното търсене за
този вид услуги; (ii) работни стимули за „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
който да увеличи качеството на
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услугите и да намали разходите;
(iii) осигуряване на реалистични
и неотложни инвестиции в пътническите услуги.
▪ Насърчаване на развитието и конкуренцията в товарните железопътни превози, като се подготви „БДЖ – товарни превози“ – ЕООД, за приватизация и
му се даде възможност успешно да
се конкурира при равни условия
в сектора на товарните превози.
• Стълб 2: Подобряване на корпоративното ръководство, управление и дейност
на двете основни държавни компании
НК„ЖИ“ и „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, за
да се осигури качество срещу предоставяните средства от държавата и за да
бъдат поставени на стабилна финансова
основа. Основните дейности по този стълб
включват:
▪ Преструктуриране на „Холдинг
БДЖ“ – ЕАД, в холдингова
структура само с две компании „БДЖ – пътнически превози“ – ЕООД, и „БДЖ – товарни
превози“ – ЕООД, организирани
на търговска основа с подходящи
по размер персонал и активи
(локомотиви, товарни вагони,
пътнически вагони), които са
необходими за експлоатацията
на железопътните транспортни
услуги при по-високи нива на
производителност, съответстващи
на средните нива на производителност в ЕС в средносрочен
план, и които са необходими за
осигуряване на конкурентоспособност на транспортния пазар
в България.
▪ Преструктуриране на НК„ЖИ“
чрез намаляване на броя управленски нива, намаляване на броя
териториални поделения, както и
преформулиране на експлоатационните процеси (поддръжка
на железния път и управление
на движението), включително
инвестиции за осигуряване на
безопасността, намаляване на
експлоатационните разходи на
железопътната инфраструктура и
постепенно намаляване на държавната финансова подкрепа за
дейностите и създаване на повече място за държавна подкрепа
за производствени инвестиции,
включително чрез програмите,
финансирани от ЕС.
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▪ Съсредоточаване върху основните
дейности на НК„ЖИ“ и „Холдинг
БДЖ“ – ЕАД, и освобождаване
или оптимизиране на стопанските
дейности, които са губещи, не могат да се издържат самостоятелно
финансово или се предлагат на
конкурентна основа на пазара в
България, включително колетните
услуги, почивните бази на загуба
и почистването на пътнически
вагони.
▪ Изпълнение на мерки и политики
по отношение на човешките ресурси и изпълнението на дейностите
в „БДЖ“ – ЕАД, и НК „ЖИ“ с
оглед постигане намаляване на
разходите за персонал най-малко
с 30 на сто за периода от средата
на 2009 г. до края на 2013 г. въз
основа на по-висока ефективност
и производителност на труда.
▪ Засилване на корпоративното
управление на „Холдинг
БДЖ“ – ЕАД, и НК „ЖИ“, така че
ролите и съставът на съветите на
тези компании да бъдат подобрени
и да бъдат възприети по-високи
стандарти за бизнес планиране,
прозрачност и отчетност.
▪ Подобряване на корпоративната
социална отговорност чрез намаляване на социалните въздействия
от съкращения на персонала,
включително улесняване на достъпа на съкратения персонал до
преквалификация и преместване
на друга работа; подобряване на
управлението на човешките ресурси и развитие на управлението
чрез разработване и изпълнение
на стратегии за човешките ресурси, изпълнение на Програма
за развитие на управлението и
разработване и изпълнение на
механизми за избор, основани
на постижения, както и договори за управление, базирани на
изпълнението.

НАРЕДБА № 1
от 17 януари 2011 г.

за условията, реда и начина за извършване на
външни оценки за осигуряване на качеството
на одитната дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за извършване на външни
оценки за осигуряване на качеството на одитната
дейност на звената за вътрешен одит.
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Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. единен подход при осъществяване на
външните оценки на качеството на одитната
дейност на звената за вътрешен одит в публичния сектор;
2. извършването на външни оценки само от
лица, притежаващи необходимата квалификация
и компетентност.
Чл. 3. Тази наредба се прилага от организациите, в които се изграждат звена за вътрешен
одит съгласно чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И ВИДОВЕ ВЪНШНИ ОЦЕНКИ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. (1) Външните оценки имат за цел да
се изрази независимо мнение за съответствие
на дейността на звеното за вътрешен одит с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен одит
в публичния сектор.
(2) Начините за извършване на външна
оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност са:
1. външна оценка, извършена изцяло от
квалифициран/и независим/и оценител/и;
2. самооценка, извършена от звеното за
вътрешен одит, с независимо потвърждаване
от квалифициран/и независим/и оценител/и.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВА
ЛИФИЦИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ
Чл. 5. (1) Квалифицираните независими
оценители са физически лица, външни за организацията, които притежават завършено висше
образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и отговарят
на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) По преценка ръководителят на организацията може да възложи извършването
на външна оценка на качеството на одитната
дейност само на едно лице, което отговаря на
изискванията по ал. 1.
(3) С цел подпомагане ръководителите на
организации от публичния сектор за осигуряване на качествено изпълнение на външните
оценки от лица, притежаващи специфична
компетентност относно тези оценки, дирекция
„Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите събира информация за лицата, които:
1. отговарят на изискванията по ал. 1;
2. притежават най-малко три години опит в
областта на вътрешния или външния одит, от
които две години като лице с ръководни функции
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по отношение на дейността по вътрешен одит
или служител на Централното хармонизиращо
звено за вътрешен одит;
3. успешно са завършили обучение за извършване на оценка на качеството на одитната
дейност, организирано от Министерството на
финансите или от The Institute of Internal Auditors,
международната професионална организация
на вътрешните одитори.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 5, ал. 1 трябва да
изпълняват външните оценки непредубедено и
безпристрастно, не могат да имат задължения
или интереси към организацията, чийто вътрешен одит е обект на оценка, или към нейните
служители.
(2) Лицата по чл. 5, ал. 1 трябва да проявяват независимост при изпълнението на
външни оценки. Външните оценки не може да
се изпълняват на реципрочен принцип от лица
по чл.5, ал. 1 от две организации.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ
Чл. 7. (1) Външните оценки се извършват
поне веднъж на пет години, считано от датата
на създаване на звеното за вътрешен одит.
(2) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит изготвя предложение до ръководителя на
организацията за извършване на външна оценка
не по-късно от 3 месеца преди изтичането на
петгодишния срок по ал.1.
(3) Предложението по ал.2 съдържа:
1. дата, на която трябва да започне оценката;
2. продължителност за извършването є;
3. начин съгласно чл. 4, ал. 2;
4. индикативен финансов ресурс, необходим
за изплащане на възнагражденията на лицата;
5. вида процедура за избор на изпълнител
съобразно действащото законодателство и вътрешните правила на организацията.
(4) Ръководителят на организацията или
упълномощено от него лице възлага външна
оценка на качеството по отношение на одитната
дейност на звеното за вътрешен одит. Това се
отнася и до случаите, когато в организацията липсва служител, на когото са възложени
функциите на ръководител на вътрешния одит.
Чл. 8. (1) Квалифицираните независими
оценители извършват съответните дейности от
обхвата на външната оценка в съответствие с
договор за възлагане, сключен между лицата
по чл. 7, ал. 4 и съответния изпълнител, при
спазване на изискванията на законодателството
в областта на обществените поръчки.
(2) Квалифицираните независими оценители
представят писмена декларация за отсъствие на
обстоятелства по чл. 6 към датата на предложението за извършване на външна оценка, но не
по-късно от датата на подписване на договора.
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(3) Квалифицираните независими оценители
имат право на свободен достъп до ръководството и служителите в звеното за вътрешен одит,
както и до цялата информация и до всички
документи, включително електронни, свързани
с дейността по вътрешен одит.
(4) При необходимост във връзка с извършването на външните оценки квалифицираните
независими оценители могат да провеждат
интервюта и да изискват от ръководството и
други служители в организацията информация,
свързана с дейността по вътрешен одит.
Чл. 9. (1) Обхватът на външните оценки
трябва да е достатъчен, за да осигури постигането на изрично независимо мнение за
съответствие съгласно чл. 4, ал. 1.
(2) Обхватът на проверките включва задължително:
1. структуриране, статут и обхват на дейността
на звеното за вътрешен одит;
2. професионална компетентност на вътрешните одитори;
3. оценка на риска и планиране на дейността
по вътрешен одит;
4. изпълнение на годишните планове, в т.ч.
на годишния доклад за дейността по вътрешен
одит и съдържащите се в него вид и област на
изпълнение на одитните ангажименти, брой на
съществените констатации, в т.ч. докладване на
идентифицирани индикатори за измами, брой
на дадените, приети и изпълнени препоръки,
случаи на ограничаване на дейността и доклади
за адекватността на ресурсите за вътрешен одит;
5. планиране, извършване и докладване
на одитните ангажименти и проследяване на
действията за изпълнение на препоръките.
Чл. 10. (1) Външната оценка по чл.4, ал. 2,
т. 2 включва извършване на самооценка от ръководителя на вътрешния одит, за резултатите
от която той изготвя доклад за съответствие
на дейността по вътрешен одит със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Етичния
кодекс на вътрешните одитори и Стандартите
за вътрешен одит в публичния сектор.
(2) Ръководителят на вътрешния одит предоставя изготвените и подписани документи
във връзка със самооценката на избрания
квалифициран независим оценител в 3-дневен
срок от подписването на доклада.
(3) Квалифицираният независим оценител
определя и извършва необходимите проверки
относно направената самооценка, за да прецени:
1. адекватността на процеса по самооценка;
2. съответствието със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор.
(4) Квалифицираният независим оценител
изразява независимо потвърждаване – съгласие
или несъгласие, с посоченото от ръководителя на
вътрешния одит съответствие на дейността със
Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
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Етичния кодекс на вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор,
което се включва в доклада за представяне на
резултатите от външната оценка и обосновава
независимото мнение по чл. 11, ал. 1.
Г л а в а

п е т а

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ
Чл. 11. (1) Квалифицираните независими
оценители представят резултатите от извършените външни оценки чрез доклад, съдържащ
обхват на проверките, констатации от извършените проверки и независимо мнение относно
съответствието на дейността по вътрешен одит
със Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори
и Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор. Независимото мнение включва една
от следните оценки:
1. оценка „работи в съответствие“ – когато
дейността по вътрешен одит на звеното отговаря на изискванията на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор;
2. оценка „работи в частично съответствие“ – когато въпреки предприетите действия
от звеното за вътрешен одит дейността му не
отговаря напълно на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори и/или на изискванията на
отделни стандарти и не изпълнява ефективно
основни изисквания;
3. оценка „работи в несъответствие“ – когато дейността по вътрешен одит на звеното
има съществени слабости, които накърняват
способността на вътрешния одит да изпълнява
своите цели и функции.
(2) Докладът може да съдържа:
1. оценка на използваните добри практики;
2. препоръки, отнасящи се до подобряване
на дейността на звеното за вътрешен одит.
Чл. 12. (1) Квалифицираните независими
оценители запознават ръководителя на вътрешния одит с резултатите от извършената външна
оценка, като му предоставят възможност да
изрази становище в съгласуван между двете
страни срок.
(2) В срока по ал. 1 ръководителят на вътрешния одит може да изготви и представи
на квалифицираните независими оценители
проект на план за действие за отстраняване
на слабостите във връзка с приетите препоръки за подобряване дейността на звеното за
вътрешен одит.
(3) След изтичането на срока за изразяване
на становище квалифицираните независими
оценители предоставят доклад с резултатите
от външните оценки на ръководителя на вътрешния одит на лицата по чл. 7, ал. 4 и на
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одитния комитет, ако има сформиран такъв.
Към доклада се прилагат становището по ал. 1
и изготвеният проект на план за действие.
(4) С представянето на резултатите ръководителят на вътрешния одит може да направи
предложение за:
1. одобряване на изготвения план за действие;
2. допълване на изготвения план за действие
с други мерки от компетентността на ръководителя на организацията.
(5) Ръководителят на организацията взема
решение относно мерките за отстраняване на
слабостите и подобряване дейността на звеното
за вътрешен одит.
Чл. 13. Задълженията по извършване на
външна оценка се считат за изпълнени с представяне на доклада от извършената външна
оценка на лицата по чл. 7, ал. 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 29,
ал. 4 и чл. 53а от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда
за финансово подпомагане от Държавната
агенция за младежта и спорта на спортни
дейности (ДВ, бр. 19 от 2007 г.)
§ 1. В наименованието думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от
Министерството на физическото възпитание и
спорта на дейности на лицензирани спортни
организации и техни членове за олимпийска
подготовка, развитието на спорта за високи
постижения, спорта за учащи, спорта за всички,
спорта за хора с увреждания и деца в риск и
на дейности за изграждане, реконструкция и
модернизация на спортни обекти и съоръжения
и обекти за социален туризъм, както и редът
за отчитане и доказване на целесъобразността
на разходваните средства.“
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§ 3. В чл. 2 думите „Председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“.
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Министърът на физическото
възпитание и спорта предоставя средства за
дейности на спортни организации по утвърдени
от него програми.
(2) Министърът на физическото възпитание
и спорта предоставя средства за дейности на
спортни организации в съответствие с основните
задачи на Националната програма за развитието
на физическото възпитание и спорта.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. развитие на спорта за учащи;“.
3. В т. 4 думите „на спорта за учащи и“ се
заличават и точката накрая се заменя с точка
и запетая.
4. Създава се т. 5:
„5. развитие на спорта за хора с увреждания
и деца в риск.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“.
2. В т. 1 думите „спортни и други организации и на обслужващи звена за отдих и спорт в
системата на народната просвета“ се заменят
с „лицензирани спортни организации и техни
членове“.
3. В т. 2 след думата „образованието“ се
поставя запетая и се добавя „младежта“, а думите „председателя на Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „министъра
на физическото възпитание и спорта“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. дейности за изграждане, реконструкция и
модернизация на спортни обекти и съоръжения
и обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения
и на обекти за социален туризъм – държавна
и общинска собственост;“.
3. В т. 2 думите „за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения“
се заличават.
4. В т. 3 след думите „провеждане на“ се
добавя „домакинства на“.
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§ 8. В чл. 7:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1, буква „д“ думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“;
б) в т. 2, буква „а“ думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“;
в) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1:
а) в т. 1 думата „публична“ се заличава;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 след думата „концесия“ се поставя
запетая и се добавя „както и висящо съдебно
производство относно правото на собственост“;
г) в т. 4 думите „за управление или“ се
заличават;
д) създава се т. 8:
„8. да са включени в публичния регистър
на Министерството на физическото възпитание
и спорта.“
2. В ал.2 думите „учебни заведения“ се заменят с „училища“, а „се“ след „учащите“ се
заличава.
§ 10. В наименованието на глава трета след
думите „дейности за“ се добавя „изграждане“
и се поставя запетая.
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Право да кандидатстват с проекти по програмата по чл. 4, т. 2 имат спортни
федерации, които развиват и администрират
неолимпийски спортове, а по програмата по
чл. 4, т. 1 – спортни федерации, които развиват
и администрират олимпийски спортове.
(2) Спортните федерации внасят проектите
по ал.1 в срок, съобразен с условията на съответната програма.“
§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „чл. 6, т. 1 или 2“ се заменят с „чл. 8“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С проекти за изграждане на спортни
обекти и съоръжения могат да кандидатстват
лицензирани спортни организации и техни
членове при доказана наличност на собствени
средства.“
§ 13. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Спортните федерации, съгласували провеждането на домакинства със съответните държавни и/или общински органи и
получили разрешение от министъра на физическото възпитание и спорта за провеждането им,
могат да кандидатстват с проект за финансово
подпомагане на дейности, свързани с провеждането на европейски и световни първенства и
други международни състезания на територията
на Република България.
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(2) Проектите по ал. 1 се внасят не покъсно от 30 януари в годината на финансовото
подпомагане.
(3) Спортните федерации могат да кандидатстват с проект за финансово подпомагане на
домакинства и извън срока по ал. 2 в случаите, когато спортният календар на съответната
международна спортна федерация се променя
след 30 януари в годината на финансовото
подпомагане.“
§ 14. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. По програмите по чл. 4, т. 3, 4 и 5
и чл. 5 могат да кандидатстват спортни организации съобразно условията и сроковете на
съответната програма.“
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „от проектоолимпийския
отбор на европейски или световни първенства
за предходната година или спортно-състезателен сезон“ се заменят с „по програмата за
олимпийска подготовка“.
2. Създават се точки 4, 5 и 6:
„4. списък на спортистите, включени в националните отбори по възрастови групи и пол;
5. списък на състезанията от държавния и
международния спортен календар, за които се
кандидатства за финансиране;
6. справка за дейността на федерацията,
съдържаща информация за изпълнение на показателите, посочени в програмата.“
§ 16. Основният текст на чл. 16 се изменя
така:
„Чл. 16. Организациите, които кандидатстват
по програмите по чл. 4, т. 4 и чл. 5, прилагат
към проекта:“.
§ 17. Член 17 се отменя.
§ 18. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Спортните федерации, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове,
получават от Министерството на физическото
възпитание и спорта средства за дейности на
спортни клубове, членуващи в тях, в зависимост
от степента на изпълнение на показателите,
посочени в програмите.“
§ 19. Член 20 се отменя.
§ 20. В чл. 21 думите „и 20“ се заличават.
§ 21. В наименованието на раздел ІV след
думите „проекти за“ се добавя „изграждане“ и
се поставя запетая, а след думата „съоръжения“
се добавя „и обекти за социален туризъм“.
§ 22. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Лицензирани спортни организации
и техни членове могат да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане за дейностите,
посочени в чл. 6, т. 1, съобразно изискванията
по чл. 8.“
§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „дейностите“ се заменя
със „строителните дейности“.
2. В ал. 2:
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а) в т. 1 след думите „собственост и“ се
добавя „актуална“;
б) в т. 4 накрая след думата „сгради“ се
добавя „и придружено със снимков материал
за състоянието на обекта и на спортните съоръжения“.
§ 24. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят с
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“.
2. В т. 2 думите „от органите на Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая думата „първенството“ се
заличава и се добавя „домакинството или извлечение от спортния календар на съответната
международна спортна федерация“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. регламента за провеждане на домакинството или договор между съответната българска спортна федерация и международната
федерация;“.
§ 26. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1:
а) в основния текст думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“;
б) в т. 1 точката и запетаята след думата
„постижения“ се заличава, а думите „за спортно развитие на талантливите деца и юноши
и за финансово подпомагане провеждането
на първенствата по чл. 11“ се заменят с „и
за финансово подпомагане провеждането на
домакинствата;“
в) в т. 2 думите „за учащи и спорта“ се
заличават;
г) в т. 3 след думата „за“ се добавя „изграждане“ и се поставя запетая, а след думата
„съоръжения“ точката се заличава и се добавя
„и обекти за социален туризъм“;
д) създават се т. 4 и 5:
„4. по програмите за развитие на спорта
за учащи;
5. по програмите за развитие на спорта за
хора с увреждания и деца в риск.“
2. В ал. 2 думите „дават експертни становища“ се заменят с „правят мотивирани
предложения“, а думите „по дейности и правят
предложения“ се заменят със съюза „и“.
§ 27. В основния текст на чл. 28 думите
„Председателят на Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министърът
на физическото възпитание и спорта“.
§ 28. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 29. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя
с „двумесечен“, а думите „председателя на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта“.
2. В ал. 3 думата „федерация“ се заменя с
„организация“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изключение по ал. 3 може да бъде
допуснато с разрешение на министъра на физическото възпитание и спорта само след мотивирано заявление от страна на организацията,
обуславящо закриването на първоначалната
банкова сметка и откриването на нова.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се ал. 6:
„(6) При подписване на договор за финансово подпомагане на дейностите по чл. 6, т. 1
организациите представят доказателства за
наличието на собствени средства.“
§ 30. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в началото на първото изречение
се добавят думите „По програмите по чл. 4,
т. 1 и 2“.
2. В ал. 2 думите „Спортната федерация“ се
заменят с „Лицензираната спортна организация“,
а след думата „клубове“ се поставя тире и се
добавя „нейни членове“.
§ 31. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Организациите, получили финансови средства по реда на тази наредба,
осъществяват дейностите и/или проекта съгласно одобрените параметри, като разходват
средствата по предназначение и представят
отчети за изпълнение на одобрените дейности
и/или проекти и за разходване на получените
средства.
(2) Видът и съдържанието на отчетите по
ал. 1 заедно с придружаващите ги документи,
както и сроковете за съставянето и представянето им в Министерството на физическото
възпитание и спорта се определят в договорите със спортните организации по съответната
програма.
(3) Начинът за приемане на отчетите се
определя със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта.
(4) Министърът на физическото възпитание
и спорта може да изисква и допълнителна информация, свързана с финансираните дейности.“
§ 32. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Дейностите, посочени в чл. 6,
т. 1, се извършват при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията
и подзаконовите актове по неговото прилагане, като в отчета се прилагат и копия от
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изискуемите разрешения, актове, протоколи
и други документи, съставени по време на
строителството.
(2) Осъществяването на дейностите се извършва при спазването на следните изисквания:
1. спазване на принципите за икономичност,
ефективност, ефикасност и публичност при
разходването на средствата;
2. дейностите да са действително извършени
при спазване условията на договора;
3. плащанията да са извършени срещу фактури или когато това е невъзможно – срещу
счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност;
4. изборът на изпълнители да се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите актове
по неговото прилагане.“
§ 33. В чл. 34, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Председателят
на Държавната агенция за младежта и спорта“
се заменят с „Министърът на физическото
възпитание и спорта“, а думите „спортна федерация“ се заменят с „лицензирана спортна
организация“.
2. В т. 2 думите „междинен финансов“ се
заличават.
§ 34. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „Председателят на Държавната агенция
за младежта и спорта“ се заменят с „Министърът на физическото възпитание и спорта“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на физическото възпитание
и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация
при неизпълнени договорни задължения към
Министерството на физическото възпитание
и спорта.“
§ 35. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „Министърът на физическото възпитание и
спорта“, а думите „спортната федерация“ се
заменят с „лицензираната спортна организация“.
2. В ал. 2 думите „спортната федерация“ се
заменят с „лицензираната спортна организация“,
а думите „Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заменят с „Министерството на
физическото възпитание и спорта“.
§ 36. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Министърът на физическото
възпитание и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на спортни организации
в случай, че не разходват по предназначение
предоставените им средства или не представят
отчетите по чл. 33, ал. 1.
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(2) Министърът на физическото възпитание
и спорта има право да не признае извършените
разходи по отчета в случай, че той не е съставен съобразно изискванията на тази наредба
и приложимото счетоводно законодателство,
и да не приeме (изцяло или частично) представения отчет.“
§ 37. В чл. 38 думите „спортна федерация“ се
заменят с „лицензирана спортна организация“,
а думите „председателя на Държавната агенция
за младежта и спорта“ се заменят с „министъра
на физическото възпитание и спорта“.
§ 38. В чл. 39 думите „Държавната агенция
за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
§ 39. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Предоставените по тази наредба
средства, които не са усвоени, не са разходвани
по предназначение, не са отчетени съгласно
изискванията на тази наредба или сключения
договор или чието отчитане не е прието, се
възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.“
§ 40. В чл. 41 думите „председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта“.
§ 41. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 т. 2 се отменя.
2. В § 2 думите „Държавната агенция за
младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
3. В § 3 след думите „както и спортни клубове“ се добавя „без участие в състезания от
държавния спортен календар в предходната
година или“.
§ 42. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 7 се отменя.
2. В § 8 думите „Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят
с „Министърът на физическото възпитание и
спорта“.
3. В § 9 след думите „чл. 63, ал. 1“ съюзът
„и“ и цифрата „2“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 44. Проектите, подадени до влизане в
сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.
Министър на финансите:
С. Дянков
За министър на физическото възпитание
и спорта: Ив. Ценов
833
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

BAS QR 2, версия 6, в сила от 1.11.2010 г.
1. Въведение.
Процедурата за акредитация (процедура) е
разработена на основание ЗНАООС и БДС EN
ISO/IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност
както в регулирани, така и в нерегулирани
области и които са акредитирани или желаят
да се акредитират.
Тази процедура действа съвместно с други
документи от системата за управление на БСА
и документи и ръководства, посочени в т. 3 на
процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски на страницата на
агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/.
Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
• Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
• Правила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
• Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
• Процедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
• Процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори с BAS QI 2;
• Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление BAS QI 2 приложение 1;
• Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление на околната среда
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BAS QI 2 приложение 2;
• Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на проверяващи
по околната среда съгласно Регламент
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
• Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ BAS QI 11;
• Инструкция за акредитация на верификационни органи на доклади на операторите
на инсталации на емисии на парникови
газове BAS QI 12.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато
промените са над 80 %, се издава нова версия
с нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация
със съответната версия и ревизия. Изключение
се допуска в случаите, когато датата на позоваване може да се определи точно и се има
предвид актуалната към тази дата версия и
ревизия. Когато БСА се позовава на документ
от Системата си за управление, използва кратка
идентификация без версия и ревизия, като се
има предвид, че използва последната валидна
ревизия на документа, освен ако не е посочено
друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За целите на този документ се прилагат
определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности, извър
швани от БСА по предоставяне на акредитация,
преакредитация и разширяване на акредитация.
2. Обхват на дейност по акредитация на БСА .
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е единственият орган в Репуб
лика България, който има право да извър
шва акредитация на органи, които извършват
дейности по оценяване на съответствието или
други дейности, за които се прилагат схеми
за акредитация, определени с нормативен акт.
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Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Българската служба за акредитация извършва
дейност по акредитация на:
• лаборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
• лаборатории за калибриране;
• органи за контрол;
• органи по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
• верификационни органи;
• органи по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/
IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000;
• органи по сертификация на персонал;
• проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на БСА се актуализира
по реда на Процедура за нови дейности BAS QR
17 след одобрение от Съвета по акредитация.
Българската служба за акредитация е пълноправен член на ЕА и има споразумение за
взаимно признаване ЕА MLA в 5 от изброените
по-горе области, а именно:
• органи за контрол;
• органи за сертификация на продукти;
• органи по сертификация на персонал;
• органи по сертификация на системи за
управление;
• органи по сертификация на системи за
управление на околна среда.
Българската служба за акредитация в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен за акредитацията
на проверяващи по околна среда (ПОС) и за
надзора върху дейностите, извършени от ПОС
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009,
участва в заседания на Форум на органите по
акредитация и лицензиращите органи (FALB) и
е обект на партньорска оценка по отношение на
акредитацията на проверяващи по околна среда.
3. Изисквания за акредитация.
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация
(т. 3.1), интерпретации и ръководства (т. 3.2)
и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват изискванията
за акредитация. Неспазването на изискванията
за акредитация може да доведе до ограничаване
обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране,
отнемане или отказ от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация.
Критериите за акредитация, въз основа на
които БСА осъществява дейността си, са определени в хармонизирани стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз съгласно чл. 11 от Регла-

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

мент (ЕО) № 765/2008, в схеми за акредитация,
определени с нормативен акт, и в секторни
схеми за акредитация.
Критериите за акредитация по видове органи
за оценяване на съответствието са посочени в
следващата таблица:
Таблица 1
Дейности

1
Калибриране

ХармоОбхват на
низирани дейност на
стандарООС
ти, документи
с допълнителни
изисквания и
нормативни актове
2
БДС ЕN
ISO/IEC
17025

Списък на
приложими
за процеса
ръководства/външни документи

3

4

Всички области

Приложение BAS
QR 2 – калибриране
(ПрBASQR2ЛК)

Изпитване,
включително
медицински
лаборатории

БДС EN
Всички обISO/IEC
ласти
17025
БДС EN
ISO 15189

Приложение BAS
QR 2 – изпитване
(ПрBASQR2ЛИ)

Контрол

БДС EN
ISO/IEC
17020

Всички области

Приложение
BAS QR
2 – контрол
(ПрBASQR2ОК)

Всички
продукти,
за които
са налице
нормативни
документи
(стандарт,
техн. спецификация,
практики и
нормативни
актове), определящи
критериите,
по които
се оценяват
продуктите

Приложение
BAS QR
2 – сертификация на
продукти
(ПрBASQR2ОСП)

Сертификация на
продук
ти

БДС EN
45011

Биологично производство и
биологични
продукти
Верификационни
органи
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1

2

3

Сертификация на
системи
за управление

БДС EN
ISO/IEC
17021
БДС
ISO/IEC
27006:2009
ISO/TS
22003:2007

ISO 9001

Сертификация на
персонал

БДС EN
ISO/IEC
17024

Всички области

Приложение
BAS QR
2 – сертификация на
персонал
(ПрBASQR2ОСПл)

Проверяващи по
околна
среда

Регламент Всички об(ЕО) №
ласти
1221/2009

Приложение
BAS QR
2 – EMAS
(ПрBASQR2EMAS)

OHSAS
18001
ISO/IEC
27001

4
Приложение
BAS QR
2 – системи
(ПрBASQR2ОСС)

ISO 14001
ISO 22000

3.2. Интерпретации и ръководства.
Органите за оценяване на съответствието
трябва да разполагат с всички приложими към
критериите по т. 3.1 документи, да ги познават
и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства
и други интерпретационни документи на EA,
IAF, ILAC и други оторизирани органи, както
и интерпретационни документи (решения),
утвърдени по предложения на Техническите
комитети по акредитация (ТКА).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат да
се намерят на английски език в съответните
интернет страници, посочени по-долу на английски език, или от БСА да се закупи техен
превод:
• EA – www.european-accreditation.org;
• ILAC – www.ilac.org;
• IAF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи
по видове области на акредитация като приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по
т. 3.1), както и утвърдените решения на ТКА,
се публикуват в интернет страницата на БСА.
3.3. Правила за акредитация.
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управление на БСА, като:
a) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
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d) Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
BAS QR 18;
e) Процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27.
3.4. Промени в изискванията за акредитация.
При промяна в изискванията за акредитация
БСА уведомява заинтересованите потребители
на услугите по акредитация и определя подходящ
преходен период за привеждане на дейностите
на ООС в съответствие с промените. Българската служба за акредитация се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване със
заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности в
съответствие с промените, в противен случай
БСА ще констатира неизпълнение на изискванията за акредитация.
При постъпване в БСА на писмено уведомление от ООС във връзка с негово решение
да не приложи новите изисквания за акредитация БСА ще следва процедура по отнемане
на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация.
Акредитация могат да получат юридически
лица, установени:
• на територията на Република България;
• в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
• в трети държави.
Българската служба за акредитация се води
от принципите за избягване дублирането на
дейности по акредитация по отношение на
чуждестранни ООС, които са организации или
част от организации, разположени и юридически
регистрирани извън територията на Република
България. Агенцията извършва акредитация на
ООС извън територията на Република България
при спазване на трансграничната си политика
за акредитация, основана на EA 2/13 и на чл. 7
от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Българската служба за акредитация не
извършва акредитация на ООС, установени в
други държави – членки на Европейския съюз,
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария, с изключение на случаите, когато:
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за ак-
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редитация е установен, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на дейности,
за които ООС кандидатства за акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности по
акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе случаи БСА уведомява
НОА на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, за полученото заявление и предлага сътрудничество с местния
орган за извършване на оценката в съответствие
с трансграничната си политика за акредитация,
основана на EA 2/13 и на чл. 7 от Регламент
(ЕО) № 765/2008.
3.6. Информационна система.
Българската служба за акредитация поддържа
информационна система, обслужваща дейността
по акредитация. Политиката на агенцията по
отношение на информираността на клиентите
и заинтересованите от акредитацията среди се
реализира освен чрез Съвета по акредитация
чрез Официален бюлетин и интернет страница.
Всеки кандидат за акредитация или акредитиран
орган за оценка на съответствието може да
поиска и получи необходимата му информация
и чрез посещение в офиса на агенцията, по
поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на БСА.
Българската служба за акредитация издава
Официален бюлетин, в който се публикуват
европейски и международни новини, свързани
с дейностите по акредитация. Бюлетинът може
да съдържа и политики и документи на БСА,
отнасящи се до ползвателите на акредитацията,
както и всякаква друга информация, имаща
отношение към процеса по акредитация по
преценка на редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница.
Българската служба за акредитация поддържа страница в интернет на адрес http://www.
nab-bas.bg/, на която:
• обявява данните от публичния регистър на
лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация и публичен регистър на проверяващите по околна среда на страницата
си в интернет;
• публикува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
• в рубрика „Официални съобщения“ публикува съобщения до акредитирани или кандидати за акредитация лица, неоткрити,
отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от БСА; в същата рубрика
при проблемна кореспонденция/комуникация публикува всички важни съобщения,
за които има задължения да отговори в
срок;
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• допълва и актуализира с материали, имащи
отношение към акредитацията.
4. Процес на акредитация.
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
• подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1);
• предварително проучване (т. 4.2);
• оценка на място (т. 4.3);
• решение (4.3.7);
• поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички финансови задължения от страна на ООС към БСА
по предишна акредитация, ако е приложимо,
и по предходни етапи на текуща процедура за
акредитация съгласно Ценоразпис на услугите
на БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български. В
случай че кандидатът за акредитация е чужде
странен ООС, който е организация или част от
организация, разположена извън територията
на Република България, процедурата за акредитация се провежда на английски език или
на друг език след допълнително договаряне с
кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване на
процедура за акредитация.
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация.
Дейността по акредитация се основава на
писмено заявление за акредитация на кандидатстващия ООС. Писмено заявление може да
подаде всеки ООС, който не е в процедура за
акредитация, преакредитация или разширяване
на акредитацията. Всеки ООС може да кандидатства за преакредитация или разширяване
на обхват на акредитация, ако не е със спряна
или временно ограничена акредитация или не
е в процедура по спиране, ограничаване или
отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
4.1.1.1. Заявлението за акредитация е комплект от документи, съдържащ декларация,
с която заявителят се задължава да спазва
изискванията за акредитация, предвидените
срокове и правилата на агенцията. Комплектът
от документи съдържа и всички документи,
изброени в списъците по-долу по видове дейности, представени на хартиен и на електронен
носител:
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на
обхвата на акредитация в зависимост от конкретния случай.
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BAS QF 2.1		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на лаборатория
			
за изпитване;
BAS QF 2.2		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на лаборатория
			
за калибриране;
BAS QF 2.3		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акреди			
тация на орган по сер			
тификация на продукти;
BAS QF 2.4		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акреди			
тация на органи по сер			
тификация на системи
			
за управление;
BAS QF 2.5		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на верификаци			
онни органи;
BAS QF 2.6		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на органи по
			
сертификация на персо			
нал;
BAS QF 2.7		
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на органи за
			
контрол;
BAS QF 2.12
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на проверяващи
			
по околна среда;
BAS QF 2.14
Списък на необходими
			
документи, приложими
			
към заявление за акре			
дитация на медицински
			
лаборатории.
Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с информация за:
a) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси, правен
статут и човешки и технически ресурси;
b) обща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение
в рамките на юридическото лице и адреси на
всичките му физически местонахождения, които
ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията;
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c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за оценка на
съответствието, които ООС ще предоставя, и
списък със стандарти, нормативни актове, методи и процедури, за които ООС кандидатства
за акредитация, включително ограничение на
неговата способност, ако е приложимо);
d) участия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) притежавани акредитации, ако е приложимо.
4.1.1.2. Комплектът от документи, включващ
заявлението за акредитация и приложимите към
него документи/записи, подаван в БСА, трябва
да бъде с надлежно номерирани страници и
съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната страница на всеки нов документ/запис.
Описът трябва да бъде заверен с подпис и
печат на представител на юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на БСА.
4.1.2. Оценка на възможността за изпълнение
и проверка на заявлението.
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и извършва проверка за пълнотата и
редовността на представените документи, като
в случай на непълнота или нередовност на заявителя се дават указания и се определя срок
за отстраняването им.
4.1.2.1. Оценка на възможността за изпълнение на заявлението.
Българската служба за акредитация извършва
оценка на способността си да извърши акредитацията, с изключения на заявления за ПОС,
по отношение на:
a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на заявения
обхват;
c) наличие на подходящи, компетентни и
на разположение водещи и технически оценители/експерти;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с местоположението на дейността на ООС и/или по
отношение на езика, използван от заявителя,
или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
Ако дейността, заявена за акредитация,
е извън обхвата на дейност по т. 2 на тази
процедура, БСА информира заявителя и при
изрично негово желание може да предприеме
действия по реда на процедура за нови дейности BAS QR 17.
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Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален
орган по акредитация, пълноправен член на ЕА.
В този случай може да се наложат промени
в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация. Процедура по
акредитация се открива след писмено съгласие
на заявителя за привличане на чуждестранни
оценители/експерти.
4.1.2.2. Проверка на заявлението.
Българската служба за акредитация извършва
проверка по отношение на пълнота и редовност
на заявлението за акредитация.
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документа, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано
отсъствие на информация в един или повече
от представените документи;
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
представяне на документ с невярно съдържание
и/или невалиден документ и/или на документ,
принадлежащ на друго юридическо лице, и/
или установяване на противоречие със или
неизпълнение/неспазване на утвърдена от
Съвета по акредитация политика на БСА, и/
или установяване на противоречие със или
неизпълнение/неспазване на утвърдено решение на ТКА.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг
от 2 месеца за тяхното отстраняване при първоначална акредитация и не по-дълъг от 7 дни
при преакредитация и разширяване на обхвата.
Срокът започва да тече от датата на получаване
на писмото. В изпълнение на дадените указания
заявителят е длъжен да представи в БСА документи, допълнени и преразгледани по отношение
на редовност и пълнота. Документите трябва да
са придружени от писмо, в което подробно да
са описани извършените корекции във връзка
с констатациите от направената проверка на
заявлението за акредитация.
При неотстраняване на констатирана непълнота/нередовност заявлението с подадените
документи се връща на заявителя с отказ за
регистрация на заявлението за акредитация.
4.1.3. Определяне на водещ оценител и откриване на процедура.
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител.
Българската служба за акредитация определя
водещ оценител по конкретното заявление и в
срок до 14 дни след установяване на пълнотата
и редовността на всички необходими документи
го съгласува по конкретното заявление.
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Заявителят има право писмено и аргументирано да изрази неодобрение за определения
водещ оценител, когато разполага с обективни
данни за наличие на конфликт на интереси,
например: че лицето е консултант на ООС
или разполага с обективни данни, че лицето е
(бил е нает допреди две години от оценката/
предстои да е) служител (нает да извършва
услуги) на конкурентна организация и/или от
гледна точка на фактическа некомпетентност.
В случай че има писмено аргументирано не
одобрение от страна на кандидата за акредитация
за определения водещ оценител, се извършва
нов преглед по реда на т. 4.1.2, определяне
на нов водещ оценител и ново съгласуване с
кандидата за акредитация.
Заявителят за първоначална акредитация е
длъжен в срок 7 дни от получаване на съгласувателното писмо да уведоми ИА БСА в случай,
че не одобрява определения водещ оценител.
Заявителят за преакредитация/разширяване
на обхвата е длъжен в срок 3 дни от получаване на съгласувателното писмо да уведоми
ИА БСА в случай, че не одобрява определения
водещ оценител.
В случай че заявителят не отговори писмено
в определения срок на съгласувателно писмо,
БСА приема, че той е съгласен с избора на
водещ оценител.
4.1.3.2. Откриване на процедура.
След приемане на определения водещ оценител от заявителя агенцията открива процедура за акредитация и поставя регистрационен
номер на открита процедура върху заявлението
за акредитация.
До клиента се изпраща уведомително писмо, съдържащо регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и броя на
определените показатели, на базата на които се
определят дължимите суми съгласно Ценоразпис
BAS QR 8. В срок до 10 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят има право да
възрази срещу определения брой показатели или
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура.
Българската служба за акредитация отказва откриване на процедура за акредитация,
когато е налице едно или повече от следните
обстоятелства:
a) заявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на БСА;
b) липса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от
клиента обхват;
c) липса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител
и/или технически оценители/експерти;
d) невъзможност да бъде реализирана
процедурата за акредитация във връзка с местоположение на дейността на ООС и/или по

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

отношение на езика, използван от заявителя,
и/или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) невъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане на
акредитацията на юридическо лице, към което
принадлежи ООС;
g) неспазване на срока по т. 4.1.2.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
пълнота и/или редовност;
h) повторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на акредитацията по заявление на същия кандидат;
j) спряна акредитация или започнала процедура по спиране или отнемане на акредитацията
на кандидата;
k) период до изтичане валидността на предоставена акредитация, по-малък от 8 месеца,
при заявление за преакредитация и/или разширяване на обхвата на акредитация;
l) непредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства, че
са отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация и с процедурите за акредитация
на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване.
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация
включва и преглед на предходни оценки.
В етапа на предварително проучване за първоначална акредитация, при изразено писмено
желание на заявителя, може да бъде проведена
предварителна оценка на място.
Обикновено предварителното проучване се
провежда от определения водещ оценител. При
необходимост може да бъде включен технически
оценител/експерт, който да направи преглед на
предоставените от кандидата за акредитация
документи и записи по т. 4.1, за да направи
оценка по документи на неговата система за
съответствие с приложимите изисквания за
акредитация.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител с експертно зак
лючение.
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4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи).
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на процедурата за акредитация, за което на клиента
се предоставя доклад от определения водещ
оценител. В този срок, ако са констатирани
пропуски, на клиента се предоставя констативен доклад и срокът се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен да
представи в БСА документирани доказателства
за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проучване (чрез предварителна оценка на място).
Предварителната оценка на място позволява
да се определи и формулира в детайли обхватът
на акредитация на кандидата, да се направи
оценка на готовността му за преминаване към
първоначална оценка, както и да се подпомогне
нейното планиране.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец от
откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски със списък на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1), който се предоставя в
деня на приключване на оценката на място. В
рамките на десет дни от получаване на списъка
на констатираните пропуски (BAS QА 2.1.1)
заявителят е длъжен да представи в БСА документирани доказателства за отстраняването им.
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
документите трябва да бъдат придружени от
писмо, в което подробно да са описани проведените коригиращи действия във връзка с
констатациите от предварителното проучване
и приложените документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация.
4.3. Оценяване.
4.3.1. Принципи и методи.
Ако е налице положително експертно зак
лючение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) преглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи от системата за управление на ООС за съответствие с
изискванията за акредитация (вж. т. 3); преглед
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на записите на ООС от извършената дейност, за
персонала, от контрола на качеството, вътрешни
одити, прегледи от ръководството, доклади от
предходни оценки, доклади от оценки на други
органи по акредитация и др.;
b) офис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система за управ
ление на ООС чрез оценка на документирани
доказателства;
c) наблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС (такива
като изпитване; калибриране; сертификация на
продукти, на системи, на персонал; контрол;
заверяване на доклад по околна среда и др.);
наблюдението на дейностите е задължителен
елемент от оценката на място;
d) изпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им в
междулабораторни сравнения (ILC) при изпитване/калибриране; този метод е задължителен
за оценяването на лабораториите за изпитване
и/или калибриране;
е) интервю – оценка на компетентността на
персонала на ООС чрез целенасочено интервю.
При оценки на място за първоначална акредитация/преакредитация/разширяване на обхвата
се извършва пълно oценяване или оценяване
на минимум 80 % от заявения за акредитация/
преакредитация/разширяване на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка.
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка БСА договаря периода, състава, пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката.
В случай че има писмено аргументирано неодобрение от страна на заявителя за член на
екипа за оценка, БСА извършва нов подбор на
екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма
на разположение подходящ водещ оценител/
технически оценител/експерт, оценката може
да бъде отложена и/или да бъде привлечен
водещ оценител/технически оценител/експерт
от друг национален орган по акредитация или
да не бъде оценен обхватът, за който не е на
разположение технически оценител/експерт на
този етап от процеса по акредитация.
Българската служба за акредитация може
да изисква писмено от ООС допълнителна
информация, необходима за подготовката на
оценката, като методи, процедури, инструкции
и други съотносими документи. Органът за
оценка на съответствието трябва да предостави в БСА изисканата информация и всички
направени промени в системата си за управление в определен от БСА срок. Ако поисканите
документи не бъдат представени в определения
срок, водещият оценител планира допълнително
време при планиране на оценката, което се
заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
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4.3.3. Оценка на място.
Оценката на място трябва да бъде проведена
в срок до 3 месеца от датата на приключване
на предварителното проучване по т. 4.2.1 и в
срок до 1 при наличие на пропуски до 2 месеца от предварително проучване по т. 4.2.2.
Оценката на място започва с откриваща среща
и приключва със закриваща среща. По време
на оценката на място екипът оценява степента
на внедряване, поддържане и ефикасността на
системата за управление и компетентността на
ООС. Органът за оценка на съответствието
трябва да демонстрира, че е компетентен да
извършва всички дейности и във всички облас
ти, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи,
документи и персонал на ООС. Извадката – обект
на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в зависимост от
дейността на ООС. Всеки избор на екипа трябва
да бъде направен от гледна точка на риск и
значимост за демонстриране на компетентност
от страна на ООС. Поради извадковия подход
не може да се твърди, че са установени всички
съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да нап
рави оценка най-малко на един пълен цикъл
на вътрешен одит и преглед от ръководството.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при
първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
Оценката на място на ОСС, ОСПр, ОСПл
и ПОС приключва със закриваща среща, която
се провежда най-късно до три месеца от откриващата среща. В този период ООС е длъжен
да предостави възможност на БСА да извърши
необходимите наблюдения на дейността му.
4.3.4. Докладване след оценка на място.
След оценката екипът трябва да изготви
доклад с наблюденията по време на оценката,
който съдържа най-малко следното: заключение
за състоянието на системата за управление и
компетентността на ООС, заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията
за акредитация и констатираните несъответствия, ако има такива. Българската служба
за акредитация предоставя на ООС доклад от
оценката до 15 дни от закриващата среща.
4.3.5. Несъответствия и коригиращи действия.
4.3.5.1. Класификация.
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3 на
този документ.
Българската служба за акредитация класифицира несъответствията като значителни или
незначителни по следните критерии:
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Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса на
прилагане или поддържане на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3),
което води до заключение, че дейността на
ООС, общата компетентност и системата за
управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение на
едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение относно
качеството на предоставяните от ООС услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/ преакредитация /разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода на
нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия.
а) Докладване на несъответствията се извършва в края на оценката на място по време
на закриваща среща, след като са класифицирани от водещия оценител. Закриваща среща
при продължителна оценка (например при
органи по сертификация) се провежда до 5 дни
след приключване на последното проведено
наблюдение.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява,
че е информиран за тях с подпис върху съответния формуляр. Неподписването на формуляря
от страна на ООС или юридическото лице не
анулира констатираното несъответствие.
b) В съответствие с прилаганата от БСА
концепция, че коригиращите действия трябва
да елиминират причините за появата на несъответствие, с цел предотвратяване на повторната
му поява при констатиране на несъответствия
от ръководството на ООС се изисква:
– да извърши анализ за първопричините,
довели до възникване на несъответствията;
– да предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
– да извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново или
да коригира извършената несъответстваща
услуга или продукт – корекция;
– да предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
– да извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
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Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в БСА пълен доклад за коригиращи действия, включващ информация за всички
действия по дейностите, посочени по-горе.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация разполага
с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия. В
рамките на този срок ООС трябва да представи
доклад за коригиращи действия.
d) Коригиращи действия след оценка при
планов надзор и надзор по сигнал, разширение
на обхвата на акредитация и преакредитация:
Органът за оценка на съответствието разполага с 1 месец от докладване на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия
по констатирани при оценката незначителни
несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия ООС трябва да представи в БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни от
докладване на несъответствията. Планът трябва
да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията и всички последващи
действия във връзка с отстраняването им със
срокове и отговорни лица за изпълнението им.
Българската служба за акредитация извършва
оценка на направения от ООС анализ и плана за действия до 5 дни от получаването му.
Отрицателна оценка на анализа и плана води
до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията.
След одобряване на анализа и плана от
страна на БСА ООС трябва да представи доклад
за коригиращи действия в срок до 1 месец от
докладване на несъответствията.
4.3.6. Последваща оценка.
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатирането по време на оценката на несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на несъответствие, и анализ на разпространението
на несъответствието. Органът за оценка на
съответствието трябва да може да покаже, че е
направена проверка от негова страна на предприетите коригиращи действия и тя е показала
ефикасно закриване на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка:
Българската служба за акредитация е длъжна
в рамките на 1 месец след доклада на ООС по
т. 4.3.5.2 да извърши последваща оценка и да
докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/та, т.е.:
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• констатирано несъответствие по време
на наблюдение – последващата оценка следва
да бъде извършена по време на наблюдение;
• констатирано несъответствие по документи не изисква последващата оценка на място;
• констатирано несъответствие по време на
оценка в офис – последващата оценка следва
да бъде оценка на офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия.
По принцип последващата оценка на ефикасността на предприетите коригиращи действия
се извършва от водещия оценител/техническия
оценител/експерт, констатирал несъответствието. При необходимост в рамките на определения срок може да се изиска допълнителна
информация от ООС за извършване на тази
последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да се
предлагат дати и обхват на последващата оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от БСА.
Органът за оценка на съответствието има
право само на една последваща оценка след
всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при последваща оценка може да доведе до констатиране на
ново несъответствие, свързано с възможностите
на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие на несъответствие и
провеждане на ефикасни коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка.
Докладването за резултатите от последващата оценка се извършва в рамките на срока
за провеждане на последваща оценка и се
документира в анекс към доклада от оценката
на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата).
В срок десет дни от приключването на
последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация.
Взимане на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
a) Препоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите по време
на оценяването.
b) Становище с предложение за решение на
Комисия по акредитация (КА) след запознаване с доклад на водещ оценител/екип и ако е
необходимо, с документите/записите на ООС.
Комисията по акредитация заседава в период
до 6 месеца от провеждане на оценка на място.
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Ако посоченият период е изтекъл, се извършва
извънредна оценка за сметка на страната, по
чиято вина не е спазен горепосоченият срок.
c) Решение на изпълнителния директор на
БСА за предоставяне, отказване, ограничаване
на обхвата, временно спиране, временно ограничаване или за отнемане на акредитацията след
становище с предложение за решение на КА.
Решението на изпълнителния директор може да
бъде съобразено със становището на Комисията
по акредитация или да се различава от него.
При писмено заявление от акредитираното лице
за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване или за отнемане/
отказ на акредитацията решението се взима
от изпълнителния директор без становище от
Комисия по акредитация.
Когато решението е различно от становището на КА, то се докладва пред Съвета по
акредитация.
При положително решение проект на обхвата
на акредитация се предоставя за съгласуване
на ООС. Проектът на обхвата на акредитация
трябва да бъде върнат в БСА с положен подпис
от представляващия ООС на всяка страница,
удостоверяващ приемливостта на изготвения
проект, в срок до 15 дни.
При отрицателно решение лицето може да
кандидатства отново за акредитация не порано от 6 месеца от датата на получаване на
заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, БСА отказва
акредитация с мотивирана писмена заповед,
която се съобщава на заявителя в 7-дневен
срок от издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация.
Сертификатът за акредитация удостоверява
компетентността на акредитираните лица да
извършват дейности по оценяване на съответствието на посочения в него адрес по местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище по т. 4.3.7 b) от
процедурата.
Сертификатът за акредитация съдържа:
a) наименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код – за
юридическо лице или едноличен търговец, или
еквивалентни данни за чуждестранно юридическо лице;
d) идентификационни данни на акредитирания обект;
e) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство;
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f) вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване и срок на
валидност; обхватът може да бъде представен
в приложение към сертификата;
g) подпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния
директор в случаите по чл. 10, ал. 5 ЗНАООС;
h) номер и дата на приложението, ако има
такова;
i) дата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
от него, се издава в два оригинала – един
за акредитираното лице и един за архива на
агенцията. По желание на ООС, който не оперира на територията на Република България,
сертификатът и приложението се издават само
на английски език.
При желание на ООС БСА издава сертификат и на английски език след заплатена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация
на БСА (BAS QR 8). За да бъде издадено и
приложението към сертификата на английски
език, акредитираният ООС представя превод
на приложението, извършен от сертифициран
регистриран преводач и документ за платена
сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на БСА (BAS QR 8).
Сертификатът с приложението и заповедта
за акредитация се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата с
предоставена акредитация. За проверяващи по
околна среда БСА информира компетентните
органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на БСА. При получаване на нови
документи за акредитация, за преакредитация
или при преиздаване ООС е длъжен да върне
оригиналите на предоставените му, станали
невалидни документи.
5. Поддържане на акредитацията.
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането на
акредитацията включва надзор и други действия,
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извършвани от агенцията, с цел да се осигури
непрекъснато съответствие на дейността на
акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване
на доверието в качеството на предлаганите от
акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията
БСА извършва периодични надзорни оценки.
По време на периода на валидност на акредитация акредитираният ООС може да промени
(ограничи или разшири) обхвата на акредитация,
като срокът на валидност на предоставената
акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се взимат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от тази процедура.
5.1. Планов надзор.
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на акредитираните лица с изискванията за акредитация
и с процедурите за акредитация на агенцията,
като се взема предвид и участие на акредитираните лаборатории в междулабораторни
сравнения, изпитвания за пригодност или други
дейности, удостоверяващи компетентността на
акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка на
компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация първият планов надзор чрез оценка на
място се извършва в срок от 9 до 12 месеца
от датата на издаване на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки
следващ планов надзор/преоценка се извършва
в срок не по-дълъг от 18 месеца от предходната
оценка на място.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от БСА отлагане/
промяна на периода на надзор само в случай,
че не се нарушава регламентираният период
за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6 от
тази процедура.
5.2. Извънредна оценка (включително надзор
по сигнал).
Българската служба за акредитация може
да реши да извърши извънредна оценка на
място при получена информация за настъпили
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промени в условията, при които е предоставена
акредитацията, постъпили писмени сигнали за
нарушения от страна на акредитирани лица,
публикувани или огласени критични материали
в средствата за масово осведомяване, сигнали
за некоректно позоваване на акредитацията,
заблуждаващо използване на акредитацията в
рекламни материали и др.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде
извършена от БСА за възстановяване на акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и 5.4.4.2
от тази процедура. Ако при тази оценка не
всички несъответствия са ефикасно закрити,
се преминава към процедура по отнемане или
ограничаване обхвата на акредитация.
В срок до 1 месец след получаване/огласяване на сигнал/информация БСА може да
изиска първоначално писмена информация от
ООС във връзка със сигнала/жалбата и/или да
извърши извънредна оценка на място.
Обхватът на извънредната оценка се определя от спецификата на всеки конкретен
случай, за който е сезирана или се самосезира
БСА. Ако в период до три месеца от датата на
получаване/огласяване на сигнал/информация
е планирано провеждане на планов надзор,
същият може да бъде проведен в рамките на
извънредната оценка.
При надзор по сигнал ООС се уведомява
само за датата на оценката на място.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него.
Българската служба за акредитация преиздава сертификат за акредитация при промяна
на елемент от съдържанието на сертификата
съгласно т. 4.3.8 и при прехвърляне на акредитацията.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване
на сертификат за акредитация на ООС:
а) Органът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изискванията за акредитация.
b) Политиката и системата за управление
остават непроменени.
c) Управлението и основният персонал остават непроменени.
d) Организационната структура на ООС
остава непроменена.
e) Методите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите.
f) Органът за оценка на съответствието не
продължава да предоставя същите услуги за
оценка на съответствието към предишното
юридическо лице, ако е приложимо.
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g) Техническите средства остават същите,
ако е приложимо (например Орган по сертификация на системи за управление).
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в БСА обективни документирани
доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени
горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване
на сертификат за акредитацията, БСА извършва
оценка най-малко чрез преглед на документите.
Решението за преиздаване се взема от изпълнителния директор въз основа на доклад
от водещ оценител/екип по оценяване, провел
последната оценка на място.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е отразена настъпилата промяна, като регистрационният номер на сертификата за акредитация
не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация,
спиране, ограничаване, отнемане на акредитацията.
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
БСА ограничава акредитирания или заявения
за акредитация обхват, временно ограничава
обхвата на акредитацията, спира, отказва или
отнема акредитацията.
Органът за оценка на съответствието трябва
през периода на акредитация непрекъснато да е
в съответствие с изискванията за акредитация.
Органът за оценка на съответствието трябва да
може да демонстрира тази непрекъснатост на
съответствието си с изискванията за акредитация от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може да
поддържа акредитацията си за конкретна част
от обхвата/област, трябва незабавно да уведоми БСА. Не е допустимо това уведомяване да
става по време на оценка на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата на акредитация).
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до 6
месеца.
Българската служба за акредитация извършва
спиране на акредитацията, когато обективни
доказателства, установени по време на оценки
на място или по друг начин, показват, че акредитираното лице не съответства на изискванията
за акредитация и процедурите на агенцията и
то не е предприело ефикасни и навременни
коригиращи действия (вж. т. 4.3.5.2). Спиране
на акредитацията е процес, при който акредитацията е временно невалидна.
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Българската служба за акредитация извършва
временно ограничаване обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в
невъзможност да извършва част от дейностите,
за които е акредитирано, и те не влияят на
възможността му да извършва дейността си по
останалата част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата на
акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на БСА или по друг начин да се позовава на
акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната/временно ограничена акредитация.
По предоставените сертификации трябва да се
изпълняват съответните дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен или
временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него
с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация и
на приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали е
оспорило или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията.
Българската служба за акредитация спира/
временно ограничава акредитацията при:
a) Несъответствие с изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и непредприемане на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2).
b) Неспазване от страна на ООС на неговите
задължения, посочени в т. 8.1 и 8.2.
c) Други обстоятелства по преценка на
изпълнителния директор на БСА (напр. при
промени, които имат временно отрицателен
ефект върху акредитацията, като промени в
правен статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.).
d) Писмено заявление от акредитираното
лице за спиране на акредитацията, придружено
от оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията.
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
5 месеца от датата на заповедта за спиране или
временно ограничаване на обхвата на акредитация БСА ще извърши извънредна оценка на
място за потвърждаване, че ООС е извършил
адекватни коригиращи действия.
Ако в определения период ООС не успее
да демонстрира съответствие с изискванията
за акредитация или не уведоми за желанието
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си за възстановяване на акредитацията, следва процедура по отнемане на акредитацията
(вж. т. 5.4.5).
Решението за възстановяване на акредитацията се взима от изпълнителния директор
въз основа на предложение в доклад от оценка
на екипа.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията.
Българската служба за акредитация извършва ограничаване на обхвата на акредитация,
когато обективни доказателства, установени
по време на оценки на място или по друг
начин, показват, че акредитираното лице не
съответства на изискванията за акредитация за
определена част от акредитирания обхват, но
това не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му е
ограничена акредитацията.
5.4.4.1. Българската служба за акредитация
ограничава акредитацията при:
a) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и/или неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи се за
част от обхвата на акредитация. Неспазването на изискванията не трябва да влияе върху
останалата част от обхвата на предоставената
акредитация (дейности на ООС и области
(офиси/помещения).
b) Писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията, придружено от оригиналите на сертификата за
акредитация и на приложението към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията.
Органът за оценка на съответствието може да
възстанови обхвата/областта на предоставената
му акредитация чрез процедура по възстановяване на обхвата на акредитация (т. 5.4.3), но
не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в
сила на заповедта за временно спиране/ограничаване на обхвата на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията.
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията
е процес, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/напълно
прекратен (отнет).
Българската служба за акредитация отказва/
отнема акредитация, когато акредитираното
лице или кандидатът за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или кандидатства;
b) не изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация (т. 3),
което води до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието, компетентността му и системата за управление
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не са в състояние да осигурят необходимото
качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран
обхват;
d) издаде неистински или преправен документ
или документ с невярно съдържание;
e) компрометира агенцията със свои действия
или бездействия;
f) Органът за оценка на съответствието не
е успял в определения период да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация или
не уведоми за желанието си за възстановяване
на акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
g) не заплаща услугите по акредитация съгласно утвърдения ценоразпис;
h) писмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация;
изпълнителният директор е длъжен да се съобрази с желанието на ООС независимо дали
има обективни причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация и
приложението към него в 14-дневен срок от
получаване на заповедта и да спре позоваването
си на акредитация независимо дали е оспорило
или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането
на акредитацията означава, че те трябва да
оттеглят/прекратят всички сертификати, предоставени под БСА акредитация, в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по
сертификация трябва да представят в агенцията
списък на предоставените от тях сертификации
с доказателства за тяхното оттегляне/ прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не порано от 6 месеца от датата на влизане в сила
на заповедта за отнемане на акредитация и
представяне на доказателства, че са отстранени
несъответствията с изискванията за акредитация.
6. Преакредитация.
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано лице
по същия нормативен акт, стандарт или ръководство, определени в издадения сертификат
за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва да
подаде заявление за преакредитация в БСА,
както е посочено в т. 4.1.
Когато кандидатът за преакредитация желае разширяване на обхвата на акредитация
съгласно т. 7 а), в БСА се представят всички
приложения с маркиране (почерняване) на
новата информация в тях.
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Ако ООС пропусне да подаде заявлението за
преакредитация в определения срок, се следва
процедурата при първоначална акредитация, за
което кандидатът трябва изрично да заяви желание с подаване на заявление за първоначална
акредитация по т. 4.1. В този случай ООС губи
регистрационния номер на предоставения му
сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на
място за първоначална акредитация. Процесът
на оценяване следва правилата, описани от
т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на тази процедура, като при
оценката се взема под внимание представянето
на ООС през периода на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда т. 4.1 в срок до изтичане валидността
на сертификата на вече предоставената акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства по искане на заявителя,
изпълнителният директор на агенцията със заповед удължава до 6 месеца срока на валидност
на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. Спазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация.
2. Спазен срок за изплащане на всички
финансови задължения.
3. Липса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен план
за тяхното изпълнение.
7. Разширяване на обхвата.
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния
акт, стандарта или ръководството, по което са
акредитирани, по реда и в сроковете по т. 4.1
през целия период на своята акредитация, с
изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи, изброени
в съответния списък по т. 4.1.1, с маркиране
(почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация се
извършва чрез:
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1. разширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. разширяване обхвата на акредитацията в
нова област на дейност, което включва ново
местонахождение на извършваната дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване БСА решава как да
процедира по отношение на оценката на място за всеки конкретен случай, но основните
правила са следните:
a) Оценката за разширяване на обхвата на
акредитация в рамките на вече акредитиран
обхват и извън обхвата на акредитация до 30 %
от акредитирания обхват може да се извършва по време на оценки при планов надзор и
преакредитация.
b) Оценка за разширяване на обхвата на
акредитация, когато е заявен обхват на разширяване извън акредитирания обхват повече от
30 % от акредитирания обхват, се извършва с
оценка на място за разширяване на обхвата.
Оценка за разширяване на област на акредитация (офиси/помещения) се извършва с
оценка на място за разширяване.
8. Задължения.
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС.
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията
за акредитация за целия обхват на предоставената акредитация и за всички области (офиси/
помещения) под акредитация;
b) следи за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и
да привежда дейността си в съответствие с тях
в определения срок/преходен период;
c) предоставя всяка поискана от БСА информация в определения срок;
d) осигурява всички необходими условия за
работа на екипите по оценяване и по надзор,
включително предоставяне на възможност за
преглед на документацията, достъп до персонала и до всички места, записи, доклади от
вътрешни одити и др.;
е) информира БСА относно изисквания за
сигурност, безопасност, хигиена, здраве и да
осигурява своевременно необходимите лични
предпазни средства за извършване на оценките
на място;
f) прави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от страна
на екипа оценители на БСА;
g) приема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за целите
на обучение, мониторинг, при партньорски
оценки и т.н.;
h) разкрива съдържанието на създадени от
БСА доклади, писма, сертификат или обхват на
акредитация на трети страни, като представя
цялото съдържание на документа, а не част
от него;
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i) не компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за оценяване
на съответствието и БСА;
j) не издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които имат
статут на официални документи по силата на
закона;
k) не огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута си на
акредитиран ООС в средства за комуникации,
документи, проспекти, реклами и др.;
l) не използва акредитационния символ на
БСА в нарушение на правилата за ползването му;
m) да преустанови използването на акредитацията в дейността си, включително в дейност с цел реклама при изтичане на срока на
валидност на сертификата за акредитация, при
спиране или при отнемане на акредитацията;
n) върне оригиналите на сертификата и
заповедта за акредитация до 7 дни от получаване на уведомлението/дата на изтичане на
валидността на акредитацията при отнемане,
ограничаване, включително временно ограничаване на обхвата на акредитацията или след
изтичане срока на акредитация;
o) заплаща стойността на услугите, предоставяни от БСА, в сроковете и по реда, определени
в Ценоразпис на услугите по акредитация на
ИА БСА (BAS QR 8);
p) заплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен случай
пътни, дневни и квартирни пари съгласно
Наредба за командировките в страната; на
включени в екипа водещ оценител/технически
оценител или експерт от друг национален орган
по акредитация да заплаща пътни, дневни и
квартирни съгласно предварителна договорка;
q) участва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване на
изискванията от BAS QR 18;
r) не поставя водещите оценител/технически
оценители/експерти, действащи от името на
БСА, в ситуации, които могат да компрометират тяхната безпристрастност и обективност
или да застрашат тяхното здраве и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС при
промени на условията, при които е предоставена акредитацията.
Акредитираният ООС трябва да информира
БСА за всяка промяна на условията, при които
е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни
от настъпването є. Най-малко следното трябва
да бъде докладвано на БСА:
a) промяна на собственика;
b) промяна в юридическия или организационен статут;
c) промяна в обхвата на дейност на юридическото лице или в частност на собственика;
d) промяна в ръководството или организационната структура;
e) промяна в политиката;
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f) промяна в основния персонал, като ръководители, персонал, оторизиран да взима
решения, персонал със специфични и уникални
за ООС функции;
g) промяна на офис/помещение, оборудване,
технически средства и други ресурси, която
може да има съществено значение върху акредитираните дейности;
h) значителни промени в процедури и методи.
Като резултат от получената информация
БСА може да реши да извърши извънредна
оценка. Ако ООС очаква временно да бъде
възпрепятствана дейността му в акредитираната област, ООС може да поиска спиране
на акредитацията (т. 5.4.2 d). В този случай
БСА си запазва правото да проведе оценка за
възстановяване на акредитацията.
В случай на установяване по време на планов
надзор наличие на промени, за които БСА не
е уведомена, оценката може да бъде удължена
с цел проверка на промените. В зависимост от
естеството на промените и тяхната значимост
екипът, констатирал промени, за които БСА
не е уведомена, може да предложи временно
спиране(т. 5.4.2 b).
8.3 Задължения на БСА.
Българската служба за акредитация е длъжна:
a) да извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготови по такъв начин, че
оценяването да бъде осъществено навреме и
да е надеждно;
b) да не предоставя поверителна информация
за определен ООС извън органа по акредитация
без писменото съгласие на ООС, освен когато
законът изисква или позволява предоставяне на
такава информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на БСА в рамките на
ЕА БСА може да предоставя документи на ООС
на други национални органи по акредитация;
c) да уведомява заявителя или акредитирания
ООС за хода на всеки етап от процедурата съгласно определените правила и при поискване
от ООС;
d) да съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени в
процедурата;
e) да публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята интернет страница;
f) екипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия
във връзка с конкретната оценка;
g) членовете на екипа не трябва да приемат
подаръци, вещи, предмети и др. от ООС, за да
не се компрометира тяхната безпристрастна,
независима и обективна оценка;
h) ако по време на оценка или наблюдение
член от екипа на БСА узнае за престъпление
от ООС или от негово име, директно свързано
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с обхвата на оценката, е длъжен да докладва
в БСА, за да се вземе решение за бъдещите
действия;
i) всеки водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи
на ООС, е длъжен да подпише декларация за
конфиденциалност; ООС може да получи копие
от декларацията при поискване;
j) да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията за
акредитация чрез информационната система
по т. 3.6;
k) да включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на проверяващите по околна среда съгласно чл. 135,
ал. 2 от Закона за опазване на околната среда
и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. Спорове, жалби, възражения, обжалване.
9.1. Спорове.
Българската служба за акредитация разглежда като спорове възникнали различия в
мненията на акредитираните ООС или кандидатите за акредитация, от една страна, и, от
друга – БСА, по отношение на:
а) интерпретация на изискванията на стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC и Регламенти (ЕО);
b) интерпретация на документи от системата
за управление на БСА.
Органът за оценка на съответствието трябва
да уведоми писмено изпълнителния директор
на БСА за съществуване на спор по определен
въпрос не по-късно от 10 дни от момента на
възникване на спора.
Изпълнителният директор на БСА, след
консултация с въвлечените в спора страни, се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТКА, преди да се
вземе решение по тях. Българската служба за
акредитация информира ООС писмено за резултата в рамките на 20 дни от регистриране
на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне в
жалба/възражение.
9.2. Жалби.
Българската служба за акредитация третира
жалбите в зависимост от вида им:
a) жалби, свързани с дейността на БСА
или нейните оценители, се разглеждат от изпълнителния директор и директор дирекция
АОСДЛП и/или директор дирекция АПФСО
и отговорника по качество на БСА;
b) жалби, свързани с дейността на акредитираните от БСА ООС, включително и от
страна на техни клиенти, се разглеждат от изпълнителния директор на БСА и отговорника
по качество на агенцията; ако е необходимо,
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изпълнителният директор изисква от жалбоподателя запис, доказващ, че жалбата е разгледана
първоначално от съответния ООС.
Българската служба за акредитация разглежда само подадени в писмена форма жалби с
необходимата обосновка, от точно идентифицирани подател и обект на жалбата. Подателят
на жалбата се информира писмено за резултата
от разглеждането є в срок до 15 дни от получаването на жалбата.
9.3. Възражения.
9.3.1. Възражение може да бъде подадено
от лице срещу заповеди на изпълнителния
директор на БСА за:
a) отказ от акредитация;
b) отказ от разширяване на акредитацията;
c) ограничаване на заявения за акредитация/
преакредитация/разширяване обхват;
d) отнемане, спиране на целия или на част от
обхвата на акредитация (временно ограничаване
на обхвата на акредитация) и ограничаване на
обхвата на акредитация.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на БСА в 7-дневен срок от датата
на съобщаване на съответната заповед и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли
сам оспорваната заповед или да я измени, или
да издаде съответната заповед, ако е отказал
издаването є, или да сезира КВ, като резолира съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. Комисията по възражения провежда
закрито заседание в офиса на БСА и работи
при спазване на изискванията на ЗНАООС,
правилата за работа на Комисията по възражения и тази процедура за акредитация.
9.3.5. Комисията по възражения преценява
правилността и законосъобразността на оспорваната заповед и се произнася по възражението чрез изготвяне на писмено обосновано и
мотивирано решение. Срокът за произнасянето
на КВ и изготвяне на писмено обоснованото
мотивирано решение е до 1 месец от датата
на постъпване на възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя решението на изпълнителния директор на БСА
и на лицето, подало възражението, в срок до 3
работни дни от датата на вземане на решение
на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на БСА.
9.4. Обжалване.
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор
за отказ от акредитация, преакредитация или
от разширяване на обхвата на акредитация, за
ограничаване, временно ограничаване или спи-
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ране или отнемане на акредитацията подлежат
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. Допълнителни указания.
10.1. Българската служба за акредитация не
носи отговорност за настъпили имуществени
и неимуществени вреди за ООС вследствие
на неуспех от негова страна да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца на
процедурата за акредитация от страна на кандидата за акредитация БСА предприема действия
за едностранно прекратяване процедурата за
акредитация.
10.3. Българската служба за акредитация
създава досие на ООС, включващо документи
с всички приложения към BAS QR 2, всички
документи, създавани от БСА във връзка с
процедурата за акредитация, и цялата кореспонденция между БСА и ООС.
10.4. Българската служба за акредитация
съхранява досието на ООС за срок 5 години,
считано от датата на предоставяне на акредитация/отказване на акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за акредитация ООС може да се откаже от услугите
на агенцията, като заплати на БСА дължимите
към момента на отказа суми съгласно Ценоразписа на БСА.
11. Преходен период.
11.1. Открити процедури за първоначална
акредитация на етап предварително проучване
се приключват по реда на тази процедура.
11.2. Открити процедури на етап след проведена оценка на място се приключват по реда
на тази процедура. Изключение се прави за
сроковете за представяне на доклади от страна
на ООС за коригиращи действия. В тези случаи
се прилагат сроковете, определени в BAS QR 2,
версия 5, ревизия 2.
11.3. В срок до един месец от влизане в сила
на тази версия 6 на процедурата, БСА е длъжна
да приключи предварителното проучване по
всички процедури, открити до влизане в сила
на тази версия.
Контролът по изпълнение на тази процедура
се осъществява от директор дирекция АОСДЛП
и изпълнителния директор на ИА БСА.
12. Използвани съкращения.
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 – Оценяване
на съответствието. Общи изисквания за органи,
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извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004).
БСА или агенцията – Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for
Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
(ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория за
биологично, микробиологично, имунологично,
химично, имунохематологично, хематологично,
биофизично, цитологично, патологоанатомично
и други изследвания на материали, получени от
човешкото тяло с цел получаване на информация за диагноза, профилактика и/или лечение
на заболяване при оценяване на здравословното състояние на човека, и която може да
предоставя насоки, обхващащи всички аспекти
от лабораторните изследвания, включващи
интерпретация на резултатите и препоръки за
бъдещи подходящи изследвания.
НОА – Национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/2008 – Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – органи за оценяване на съответствието.
ОСПл – Орган по сертификация на персонал.
ОСП – Орган по сертификация на продукти.
ОСС – Орган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – Проверяващи по околна среда
(EMAS).
СА – Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
Изпълнителен директор: Е. Янева
587
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-1
от 7 януари 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частeн професионален колеж „Делта“ – София,
изменям Заповед № РД-14-125 от 21.07.2004 г. (ДВ,
бр. 70 от 2004 г.); изм. и доп. със Заповед № РД14-101 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 54 от 2006 г.); изм.
и доп. със Заповед № РД-14-146 от 15.05.2008 г.
(ДВ, бр. 52 от 2008 г.); изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-106 от 20.07.2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.),
както следва:
В изречение шесто думите: „Каменка Александрова Каменова“ се заменят с думите: „Маргарита
Кирилова Игнатова“.
878

Министър: С. Игнатов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 20 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал.1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Кривина, район
„Панчарево“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.03.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
554

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 20 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от Враждебна (кадастрален район 6001), район „Панчарево“, Столична община,
при граници с. Кривина и район „Кремиковци“.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.03.2009 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал.1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Кокаляне, район
„Панчарево“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2009 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от землището на с. Казичене,
район „Панчарево“, Столична община, при граници с. Кривина, с. Равно поле, община Елин
Пелин, с. Лозен и район „Искър“.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.04.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
557
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ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от землището на с. Бусманци,
район „Панчарево“, Столична община, при граници: район „Искър“ и с. Казичене.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.04.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
558

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 629
от 18 ноември 2010 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-215 от 20.03.2009 г. от „Груп
ДВ“ – ООД, ул. Ген. Колев 22, Варна, с искане за
допускане изработването на ПУП – план-извадка,
план за изменение на регулация и план за застрояване за собствените му ПИ 150 и 151, кад. лист
414, кв.7, СПЗ „Слатина-север“. Устройствената
процедура е допусната с мотивирано предписание от писмо № ГР-70-00-215 от 07.07.2009 г. на
главния архитект на СО. Проектът за подробен
устройствен план отговаря на предвижданията
на общия устройствен план на Столична община.
Предвиденото с проекта изменение на улица
и създаване на задънена улица е мероприятие от
публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта за
план-извадка, изменение на план за регулация
и план за застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 и
5 ЗУТ. С писмо № 6602-138/1 от 16.02.2010 г. главният архитект на район „Слатина“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. Проектът е разгледан от ОЕСУТ и
с решение по протокол № ЕС-Г-52 от 01.06.2010 г.,
т. 20 е върнат за корекции и ново обявяване.
Корекциите са нанесени с виолетов и зелен цвят
върху всички чертежи и проектът е обявен по
реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С писмо № 66 02130/4 от 20.07.2010 г. главният архитект на район
„Слатина“ удостоверява, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения. Разгледан е от
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-76 от
27.07.2010 г., т. 20, е приет с условие за съгласуване
с Министерството на транспорта. Представено е
писмо на „Летище София“ – ЕАД, № 100-12663
от 19.08.2010 г., което изяснява собствеността и
статута на УПИ-1 – „За ГСМ“ и разтоварище.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
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експертен съвет по устройство на територията с
решение по протокол № ЕС-Г-87 от 12.10.2010 г.,
т. 40, с корекция, която е отразена върху всички
чертежи с розов цвят.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1, чл. 133, ал. 2 и 4 ЗУТ, устройствена
категория пот. 12 (Смф) от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 129,
ал. 1 и § 6, ал. 7 ПРЗУТ и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52 от 01.06.2010 г., т. 20, № ЕС-Г-76 от
27.07.2010 г., т. 20 и № ЕС-Г-87 от 12.10.2010 г.,
т. 40, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план-извадка, изменение
на план за регулация на м. СПЗ Слатина-север.
Изменение границите на кв. 3-А и преномерирането му в кв. 7. Изменение на улична регулация между О.Т.6-А и О.Т.7. Именение на улица
между О.Т.7 и О.Т.31. Откриване на задънена
улица от О.Т.6-А до О.Т.44. Отреждане на УПИ
II-150,151 – „За хотел и общ. обслужване“ и заличаване на УПИ I – за ГСМ и разтоварище,
по кафявите и зелените линии, цифри и текст,
с корекциите с оранжев, виолетов и розов цвят,
съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на м.
СПЗ „Слатина-север“, кв. 7, УПИ II-150, 151 – „За
хотел и общ. обслужване“, с корекциите с вио
летов и зелен цвят, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд Софияград в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1432
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 3, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1433
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 89 от 25.02.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 7, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 47 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1434
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г.

ВЕСТНИК
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на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 17 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1475
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 333 от 28.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
заедно с право на собственост върху УПИ I-69.
2. Начална тръжна цена – 521 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1477
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 114 от 11.03.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.02.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сгради с терен, ул. Първа българска армия
18, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Сердика“, заедно с право на собственост
върху прилежащия терен.
2. Начална тръжна цена – 1 476 000 лв. 54,88 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 147 600 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.02.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
455

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 923
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2
и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
І. Да се проведе процедура за приватизация на
общински нежилищен обект на: УПИ І, пл. № 189,
190, кв. 32, с площ 1422 кв. м заедно със сграда

ВЕСТНИК
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в него с площ 426 кв. м, отреден „За комплексно
обществено обслужване“ по регулационния план
на с. Бистрилица, община Берковица.
ІІ. Определя метода за приватизация на обекта – чрез публичен търг с явно наддаване.
ІІІ. Приема изготвените правен анализ, информационен меморандум, утвърждава тръжната
документация и проект на договор за продажба
на обекта по т.I.
IV. Приема приватизационна оценка на обекта
по т. I, която служи за начална тръжна цена, в
размер 16 420 лв. Сделката подлежи на частично
облагане с ДДС.
V. Публичният търг с явно наддаване за
продажба на обекта по т. І да се проведе при
следните условия:
1. Начална тръжна цена, посочена в т. IV.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозит за участие – 20 % от обявената цена,
в размер 3284 лв. се внася по банкова сметка на Община Берковица IBAN: BG 46UBBS80023200004210;
BIC: UBBSBGSF – Банка „ОББ“, клон Берковица,
или в касата на общинска администрация, ет. 1,
стая 110, до 17 ч. на деня, предхождащ деня на
провеждане на търга.
4. Място за закупуване на тръжната документация – общинска администрация – Берковица, пл.
Йордан Радичков 4, ет. 1, стая 102, срещу 500 лв.,
без ДДС, платени в касата на ОбА, Берковица
(ЦУИГ). В случай че тръжната документация се
закупува от името на друго лице, се представя
и нотариално заверено пълномощно за закупуването є.
5. Срок за закупуване на тръжната документация и информационния меморандум – до 20-ия
календарен ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 17 ч.
на 30-ия календарен ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в стая 102 на
общинската администрация, Берковица.
7. Срок за разясняване на процедурата и за
оглед на обекта по т. I – в рамките на всеки
работен ден след представяне на документ за
закупуване на тръжна документация до 17 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
8. Публичният търг с явно наддаване за обекта
по т. I ще се проведе в 15 ч. на 31-вия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в
сградата на общинска администрация, Берковица,
пл. Йордан Радичков 4, ет. 2, стая 211.
9. Ако посочените дати са неработни дни,
закупуването на книжа, подаването на предложения и провеждането на публичния търг с явно
наддаване става на следващия работен ден.
10. Продажната цена за обекта, посочен в т. І,
се заплаща при сключване на договора в касата
на общинска администрация (ЦУИГ) или по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
VІ. Забранява разпоредителни сделки с дълготрайни активи, сключване на договори за
дялово участие, за кредити, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и
поемане на менителни задължения, отнасящи се
до посочения обект.

БРОЙ 8
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VІІ. Възлага на комисията по приватизация
и двама членове от общинската администрация
да проведат търга, като се определи поименно
комисията и председателят є.
VІІI. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организацията и
провеждането на публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за покупко-продажба
по ЗПСК на обекта по т. I.
Председател: Евг. Иванов
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 324
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
ел.захранващ кабел 20 kV към обект МВЕЦ „А
и А“ в имот с № 001146 в землището на с. Бистрица, община Благоевград, минаващ през имот с
№ 409001 – нива (собственост на „А и А“ – ООД),
имот № 001365 – полски път (общински) и имот
с № 000520 (общински път) – ІV клас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
800

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 361
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 054116 в м. Широко ливаде, землище на Ботевград, с цел промяна на
предназначението на същия „За вилно строителство“ съгласно приложения проект с корекция
по син цвят.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ то подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател: М. Кирова
487
РЕШЕНИЕ № 362
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:

ВЕСТНИК
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 000354 в м. Калница,
землище на Ботевград, с цел промяна на предназначението на имота за строеж на „Паркинг и
бензиностанция“ съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
426

Председател: М. Кирова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-1
от 4 януари 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение по протокол № 43
от 09.12. и 14.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас, и Решение по протокол № 5 от 16.11.2010 г.
Надзорният съвет на агенцията реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 16,30 ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас, със
ЗП 286,11 кв.м, с начална тръжна цена в размер
589 800 лв., стъпка на наддаване – 6000 лв., и
депозит за участие – 59 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 12-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 59 000 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
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на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
336

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-4
от 7 януари 2011 г.
На основание §4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокола на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ със статут на селищно образувание за
местността Сухото дере и местността Пирамидата,
землище на с. Изворище, община Бургас, област
Бургас, който е изложен в техническата служба
на гр. Българово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: К. Гребенаров
801

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2888-6-1
от 15 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ във
връзка с предложение от кмета на Община Варна
с вх. № РД-9-1000/464 от 06.12.2010 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП), план за застрояване (ПЗ) и паркоустройствен план за УПИ ІІ – „за озеленяване“
(ПИ № 10135.4504.475), кв. 19 по плана на ж. к.
Владислав Варненчик, І м.р., гр. Варна. Решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Варна до Административния съд – Варна.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1149
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 00583.24.11,
местност Странжа, землище на с. Арбанаси,
община Велико Търново, относно промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване към ПУП, изграждане на трафопост 20 kV
и трасе на кабелни връзки 20 kV, преминаващи
по полски път – ПИ № 72.
За поземлен имот № 00583.24.11, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, се определя предназначение за
„жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
590

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1150
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, за ПИ № 00583.25.7,
местност Странжа, землище на с. Арбанаси,
община Велико Търново, относно промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване към ПУП, изграждане на трафопост 20 kV
и трасе на кабелни връзки 20 kV, преминаващи
по полски път – ПИ № 72.
За поземлен имот № 00583.25.7, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, се определя предназначение за
„жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 % ;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,2 ;
минимална озеленена площ – 40 % ;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.

Председател: Н. Апостолов
595
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Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1151
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 00583.25.14, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико
Търново, относно промяна предназначението на
имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, изграждане на трафопост 20 kV
и трасе на кабелни връзки 20 kV, преминаващи
по полски път – ПИ № 72.
За поземлен имот № 00583.25.14, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, се определя предназначение за
„жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 % ;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,2 ;
минимална озеленена площ – 40 % ;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
Председател: Ал. Чокойски
592
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РЕШЕНИЕ № 1153
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 024004, местност Гьолчетата,
землище на с. Шереметя, община Велико Търново,
относно промяна предназначението на имота,
план-схеми за електрификация и водоснабдяване
към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация,
преминаващи през ПИ № 166 – общински път.
За поземлен имот № 024004, местност Гьолчетата, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, се определя предназначение „За жилищни нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 7 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,5;
минимална озеленена площ – 60 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
489

РЕШЕНИЕ № 1152
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 012003 , местност Голям
Ксилифор, землище на с. Шереметя, община
Велико Търново, относно промяна предназначението на имота, план-схеми за електрификация
и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план
за трасета за външни връзки за водоснабдяване,
канализация и електрификация, преминаващи
през ПИ № 45 – общински път, 73, 038422 – общински път, 038421 – общински път, и 038424 – общински път.
За поземлен имот № 012003, местност Голям
Ксилифор, землище на с. Шереметя, община
Велико Търново, се определя предназначение
„За жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател: Ал. Чокойски
488
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Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1154
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал.1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 003033, местност Над
село, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, относно промяна предназначението на
имота и парцеларен план за трасета за външни
връзки за водоснабдяване и електрификация,
преминаващи през съществуваща улица в регулационните граници на с. Шереметя.
За поземлен имот № 003033, местност Над село,
землище на с. Шереметя, община Велико Търново, се определя предназначение „За жилищни
нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
490

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1155
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, за ПИ № 045018, местност Локвата,
землище на с. Малки чифлик, община Велико
Търново, относно промяна предназначението на
земята и план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За поземлен имот № 045018, местност Локвата,
землище на с. Малки чифлик, община Велико
Търново, се определя предназначение за „жилищни
нужди“, при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност ( Кинт) – до 1,2 ;
минимална озеленена площ – 40 % ;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административтния съд – Велико Търново.
491

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1157
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 46532.66.34 по плана
на новообразуваните имоти на територия по § 4
ЗСПЗЗ, местност Геновото, землище на с. Малки
чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За поземлен имот № 46532.66.34 по плана на
новообразуваните имоти на територия по § 4
ЗСПЗЗ, местност Геновото, землище на с. Малки
чифлик, община Велико Търново, се определя
предназначение „За жилищни нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 7 м;
плътност на застрояване – (Пзастр.) – до 30 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8 %;
минимална озеленена площ – 50 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
493

РЕШЕНИЕ № 1156
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 46532.66.36 по плана
на новообразуваните имоти на територия по § 4
ЗСПЗЗ, местност Геновото, землище на с. Малки
чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми
за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За поземлен имот № 46532.66.36 по плана на
новообразуваните имоти на територия по § 4
ЗСПЗЗ, местност Геновото, землище на с. Малки
чифлик, община Велико Търново, се определя
предназначение „За жилищни нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 7 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 30 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
492

Председател: Ал. Чокойски
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Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 150
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин – смяна на
устройствената зона от „земеделски земи“ в зона
за „обществено обслужване“ за имот № 097010 по
картата за възстановена собственост в землището
на с. Антимово, община Видин, местност Капу
Гриндури.
427

Председател: Св. Славчев

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 15-3
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Потвърждава Заповед № РД-08-537 от 03.06.2009 г.
за одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за „Монтаж на фотоволтаични системи в ПИ 024009 и ПИ 026012
по КВС на с. Спасово, община Генерал Тошево.“
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
612

Председател: Н. Марчев
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 742
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 6, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 621 от протокол № 55 от 24.06.2010 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правен анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
магазин в жилищен блок на ул. Хан Крум 5 със
съответните идеални части от общите части на
сградата в УПИ VІІ – „За ЖС“ в кв. 229 по плана
на гр. Горна Оряховица.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 29 340 лв., която се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 4 % от началната
тръжна цена – 1 173,60 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 11 736 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината – по фонд „Приватизаци я“ в банка „УниКредит Булбанк“ – IBA N
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
„УниКредит Булбанк“ UNICRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 107. Цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС/180 лв. с ДДС и се заплаща в касата на общината преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация,
трябва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 22-рия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 15 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва да
е по-малка от 50 % от определената цена; раз-
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срочване на дължимата част – до 6 месеца след
датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договора за продажба.
494

Председател: Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 743
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 644 от протокол № 56 от 29.07.2010 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема актуализация на правен анализ,
приватизационна оценка и информационен меморандум на обект: дворно място със сграда
(бивше училище „Христо Ботев“), попадащо в
УПИ І – за училище, в кв. 14 по ПУП на кв.
Калтинец, гр. Горна Оряховица.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 314 529 лв. общо,
от които 173 340 лв. – за сградата, и 141 189 лв. – за
земята (с включен ДДС). Цената се оферира в
левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната докуменция.
3.2. Стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена – 6290,58 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 31 452,90 лв. и се превежда по банкова сметка на общината – по фонд „Приватизация“ в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
„УниКредит Булбанк“ UNICRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува в
община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, стая 107, на цена 150 лв. без ДДС/180 лв. с
ДДС и се заплаща в касата на общината преди
получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, трябва да представи документ за самоличност, а в случаите на
представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт.
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3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 24-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва да
е по-малка от 50 % от определената цена; разсрочване на дължимата част – до 6 месеца след
датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договора за продажба.
495

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 354
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за външно ел. захранване
на ПСОВ (пречиствателна станция на отпадъчни
води) за ПИ с идентификатор 18157.98.296 по КК
на гр. Гурково с трасе и сервитути, преминаващи
през поземлени имоти: ПИ 18157.88.491 (общинска
публична собственост); ПИ 18157.88.773 (държавна
частна собственост); ПИ 18157.91.481 (общинска
публична собственост); ПИ 18157.91.506 (земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ); ПИ 18157.98.3 (общинска частна
собственост); ПИ 18157.98.296 (общинска публична
собственост); ПИ 18157.98.726 (общинска публична
собственост); ПИ 18157.501.801 (общинска публична собственост); ПИ 18157.501.836 (общинска
публична собственост) и ПИ 18157.501.2107 (общинска публична собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
361

Председател: Ив. Димитрова
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РЕШЕНИЕ № 355
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за захранващ водопровод
на ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни
води) – тръби PEHD ∅ 90/10 атм. за ПИ с идентификатор 18157.98.296 по КК на гр. Гурково с
трасе, преминаващо през поземлени имоти: ПИ
18157.91.481 (общинска публична собственост);
ПИ 18157.98.726 (общинска публична собственост) и ПИ 18157.501.801 (общинска публична
собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд -Стара Загора.
362

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 356
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за външно ел. захранване
на ПСПВ (пречиствателна станция за питейни
води) за ПИ с идентификатор 18157.183.298 по
КК на гр. Гурково с трасе и сервитути, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 18157.58.679
(общинска публична собственост); ПИ 18157.58.736
(общинска публична собственост); ПИ 18157.60.320
(земи по чл. 19 ЗСПЗЗ); ПИ 18157.183.161 (земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ); ПИ 18157.183.299 (земи по чл. 19
ЗСПЗЗ) и ПИ 18157.183.300 (общинска публична
собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
363

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 357
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за отвеждаща канализация ∅ 180 на ПСПВ (пречиствателна станция за
питейни води) за ПИ с идентификатор 18157.183.298
по КК на гр. Гурково с трасе и сервитути, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 18157.55.328
(частна собственост); ПИ 18157.55.679 (общинска
публична собственост), ПИ 18157.55.732 (частна
собственост); ПИ 18157.58.308 (земи по чл. 19
ЗСПЗЗ); ПИ 18157.58.679 (общинска публична
собственост); ПИ 18157.58.736 (общинска публична собственост); ПИ 18157.58.967 (земи по чл. 19
ЗСПЗЗ); ПИ 18157.60.660 (общинска публична
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собственост); ПИ 18157.183.161 (земи по чл. 19
ЗСПЗЗ); ПИ 18157.183.299 (земи по чл. 19 ЗСПЗЗ);
ПИ 18157.183.300 (общинска публична собственост); ПИ 18157.183.977 (частна собственост) и ПИ
18157.501.503 (общинска публична собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
364

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 358
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 22767.188.661 по КК на с. Паничерево за
изграждане на „Помпена станция за отпадни води“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
365

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 359
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 22767.193.741 по КК на с. Паничерево
за изграждане на „Пречиствателна станция за
отпадни води“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
366

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 40-6
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Допълва приватизационната програма за
2010 г., приета с Решение № 30-14 от 29.01.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, със следния
недвижим нежилищен обект, частна общинска собственост: масивна полуподземна сграда – парoкотелно, блок „Пирин“, построена в
поземлен имот с площ 713 кв. м, с идентификатор 72624.623.8069.1 по кадастралната карта на
гр. Добрич (одобрена със Заповед № РД-18-15
от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на
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Агенцията по кадастър, изменена със Заповед
№ КД-14-08-Д-1181 от 3.07.2007 г. на началника
на Службата по кадастър – гр. Добрич). Местонахождение: гр. Добрич, местност ЦГЧ, ул. Георги
Кирков, кв. 17, урбанизирана територия, парцел
IX, зона I; АОС № 3645 от 10.07.2007 г., вписан
под № 39, том IXс, рег. № 10591 от 17.07.2007 г.,
парт. дело № 5380, им. партида № 31382, в Службата по вписванията – гр. Добрич. За обекта има
издадени: скица на поземлен имот № 17899 от
2.11.2010 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица № С-201
от 8.02.2008 г. от Община гр. Добрич – презаверена
с виза от главния архитект на Община гр. Добрич
с разрешение за проектиране на преустройство на
съществуващото парокотелно в етажен паркинг.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на цитирания в т. 1
нежилищен имот, частна общинска собственост.
3. Възлага на кмета на общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.
803

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 133
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и решение ІІ, т. 1 от протокол № 20
от 11.11.2010 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Дупница, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен план (ПП) по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект извън границите
на урбанизираната територия, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 65245.7.164
и 65245.7.161 по кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница, одобрена със Заповед
№ 300-5-61 от 05.08.2004 г. на ИД на АГКК, с
цел определяне трасето на външно ел. захранване – кабелна линия 20 kV за захранване на
обект „Предприятие за преработка на мляко“ в
поземлен имот с идентификатор 65245.7.169 по
кадастралната карта на с. Самораново, одобрена
със Заповед № 300-5-61 от 05.08.2004 г. на ИД на
АГКК, с дължина на трасето 295 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез Община Дупница пред
Административния съд – Кюстендил.
802

Председател: Я. Тодоров

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1225
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-4451/10.11.2010 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1343/2010 г., окомплектувана съгласно изискванията и след становище на
постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
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постоянната комисия по ,,Промишленост, селско
и горско стопанство“, Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 017011 в
землището на с. Караполци, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на общинския съвет.
804

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1226
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
общината с вх. № ОА-4452/10.11.2010 г. по преписка
вх. № УТ2_20-1331/2010 г. от „Свимар“ – ООД,
окомплектувана съгласно изискванията и след
становище на постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура“ и постоянната комисия по
,,Промишленост, селско и горско стопанство“,
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 033028
в землището на с. Крушовица, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на общинския съвет.
805

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1227
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-4453/10.11.2010 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1330/2010 г. от „Премиер – АК“ – ООД, окомплектувана съгласно изискванията и след становище на постоянната комисия
по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“ и постоянната комисия
по ,,Промишленост, селско и горско стопанство“,
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 028007
в землището на с. Крушовица, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
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подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787/26.11.2009 г. на общинския съвет.
806

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1228
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129 ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-4454/10.11.2010 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1221/2010 г., окомплектувана съгласно изискванията и след становище на
постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
постоянната комисия по ,,Промишленост, селско
и горско стопанство“, Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 313018 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787/26.11.2009 г. на общинския съвет.
807

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1229
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-4455/10.11.2010 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1222/2010 г., окомплектувана съгласно изискванията и след становище на
постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
постоянната комисия по ,,Промишленост, селско
и горско стопанство“, Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 306006 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на общинския съвет.
808

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1230
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-4457/10.11.2010 г. по пре-
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писка вх. № УТ2_20-1248/2010 г. от „Соф – строй
69“ – ЕООД, окомплектувана съгласно изискванията и след становище на постоянната комисия по
„Териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура“ и постоянната комисия по
„Промишленост, селско и горско стопанство“,
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 048012 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от общинския съвет
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787/26.11.2009 г. на общинския съвет.
809

Председател: Г. Костов
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1.5. В срок до 24-тия ден считано от обнародването на решението в „Държавен вестник“
лицата, закупили конкурсна документация, могат
да отправят искане за разяснения по процедурата
за провеждане на конкурса.
1.6. Депозит за участие в размер 36 360 лв.
се внася в касата на Община Исперих до 24-тия
ден считано от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
1.7. Оглед се извършва всеки работен ден до
деня на конкурса.
1.8. Офертите се подават до 17 ч. на 29-ия
ден считано от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в деловодството на Община
Исперих.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на решенията на общинския съвет.
536

Председател: Б. Басри

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 131
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Електрическа фотоволтаична централа в ПИ № 034017,
местност Белите камъни, землище Ивайловград“,
подобект „Кабелна линия 0,4 kV – външна връзка
към ПИ 034017, местност Белите камъни, землище Ивайловград“, в землището на Ивайловград,
община Ивайловград, за следните поземлени
имоти № 034017, 034004 и 000870 по КВС на
Ивайловград, община Ивайловград.

РЕШЕНИЕ № 169
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура – подземен електрически
кабел 20 kV, подземен заземителен кабел и подземен оптичен кабел – захранване на поземлени
имоти 77044.21.102, 77044.21.110 и 77044.21.190 към
подстанция 20/110 kV в ПИ 77044.16.158 по КК
на с. Хаджи Димитър по следното трасе: ПИ
77044.24.148, 77044.20.138, 77044.21.184, 77044.21.102,
77044.21.110, 77044.21.190 и 77044.16.158, землище
с. Хаджи Димитър, община Каварна.

496

Председател: Г. Марков

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 287
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 5
и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 74 от 29.07.2008 г. и № 268 от 6.08.2010 г.
Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на търговско дружество „Лудогорска слава“ – ЕООД, гр. Исперих,
при следните условия:
1.1. Дата за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап – на 30-ия ден считано от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
1.2. Начална конкурсна цена – 363 600 лв.
1.3. Конкурсна документация на стойност
100 лв. (без ДДС) се закупува от деловодството
на Община Исперих.
1.4. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 20-ия ден считано от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.

4

Председател: Евг. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 170
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура – подземен електрически
кабел 20 kV, подземен заземителен кабел и подземен оптичен кабел – захранване на поземлени
имоти 77044.16.83, 77044.17.63 и 77044.17.68 към
подстанция 20/110 kV в ПИ 77044.16.158 по КК
на с. Хаджи Димитър по следното трасе: ПИ
77044.16.83, 77044.17.63, 77044.16.158, 77044.17.68,
77044.17.119, 77044.24.148, землище с. Хаджи Димитър, община Каварна.
5

Председател: Евг. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 171
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура – подземен електрически
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кабел 20 kV, подземен заземителен кабел и подземен оптичен кабел – захранване на поземлени
имоти 77044.22.60, 77044.22.62 и 77044.22.64 към
подстанция 20/110 kV в ПИ 77044.16.158 по КК
на с. Хаджи Димитър по следното трасе: ПИ
77044.24.148, 77044.20.138, 77044.22.119, 77044.22.60,
77044.22.62, 77044.22.64 и 77044.16.158, землище с.
Хаджи Димитър, община Каварна.
6

Председател: Евг. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 172
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура – подземен електрически кабел 20 kV, подземен заземителен кабел и
подземен оптичен кабел – захранване на поземлени имоти 77044.21.114, 77044.21.127, 77044.21.133
и 77044.21.208 (образуван от 77044.21.137) към
подстанция 20/110 kV в ПИ 77044.16.158 по КК
на с. Хаджи Димитър по следното трасе: ПИ
77044.24.148, 77044.20.138, 77044.21.185, 77044.16.158,
77044.21.114, 77044.21.127, 77044.21.133 и 77044.21.208
(образуван от 77044.21.137), землище с. Хаджи
Димитър, община Каварна.
7

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 567
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Приема подробен устройствен план, елемент
на тех ническата инфраст ру к т у ра – водопроводно отклонение в землището на с. Крън за
водоснабдяване на ПИ 000493 – гробищен парк,
преминаващ през ПИ 000212 и 000195 – с начин
на трайно ползване полски пътища; общински
напоителни канали с № 000037 и 000036; пасища,
мера с № 000403, 00398, 000395, 000399 и 000398.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението чрез Община Казанлък до Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“.
30

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 568
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Приема подробен устройствен план, елемент
на техническата инфраструктура – водопроводно
отклонение и ел. захранване в землището на с.
Енина за поземлен имот 169002 – преминаващо
по полски пътища с № 000117 и 000221 в землището на с. Енина.
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Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението чрез Община Казанлък до Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател: В. Самарски
31

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 722
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 15 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот № 017035,
с. Петърч, местност Утуката, ЕК АТТЕ 56215,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
428
РЕШЕНИЕ № 746
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 124, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол 15, т. 13, от 2010 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява изработването
на проект за ПР (план за регулация) за ПИ 066263
за отреждането му за пречиствателна станция за
отпадни води в кв. 259 нов по плана на гр. Костинброд и прокарване на улица с о.т. 1 до о.т. 2.
Председател: З. Йорданова
497
РЕШЕНИЕ № 747
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 19 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 200035,
гр. Костинброд, местност Престола, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
498
РЕШЕНИЕ № 748
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 21 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 10, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
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Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот № 047091
гр. Костинброд, местност Шкендерица, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
499
РЕШЕНИЕ № 749
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 24, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 322030, с. Голяновци, местност Уздровица, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
500
РЕШЕНИЕ № 750
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 19 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 1, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 323006, с. Голяновци, местност Уздровица, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
501
РЕШЕНИЕ № 751
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 14 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 054071, с. Петърч, местност Градечки път, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
502
РЕШЕНИЕ № 752
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
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чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 14 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 3, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036104, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
503
РЕШЕНИЕ № 753
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1, чл. 109 ЗУТ, протокол № 19 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 10, и чл. 62, ал. 2 АПК Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Допуска поправка на явна фактическа грешка
в свое Решение № 732 от 11.11.2010 г., като вместо
думите „… за ниско жилищно строителство…“ да
се чете „... за склад…“.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
504

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 470
от 30 декември 2010 г.
На основание чл. 321, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 46663.45.22
по кадастралната карта на гр. Малко Търново,
община Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ, изречение
второ, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Малко Търново пред
Административния съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
506

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 573
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на ел. кабел САВТ 4 ×
95 мм 2 от ЖР 53 на ВЛ 20 kV „Павел баня“ до
ПИ 116021, местност Комлука, в землището
на с. Долно Сахране, община Павел баня, във
връзка с изграждане на фотоволтаична централа. Дължината на трасето на кабела за външно
ел. захранване на фотоволтаичната централа е
1112,00 м л., а площта на сервитута – 2223 кв.м.
505

Председател: Хр. Петрова
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 473
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява проект ПУП – парцеларен план за трасе
на оптичен кабел – „Рупите Нова – FO BLG“ с
възложител „Мобилтел“ – ЕАД, през землища на
с. Ново Кономлади, с. Кромидово и с. Капатово.
Трасето и сервитутите, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, е, както следва: № 000067,
000084, 000090, 000094, 000104, 006014 в землище
на с. Ново Кономлади, № 000230, 000232, 000242
в землище на с. Капатово, № 070006, 000290 в
землище на с. Кромидово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
562
РЕШЕНИЕ № 476
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява проект ПУП – парцеларен план за трасе
външно ел. захранване до обект: ПСОВ в имот
059002, м. Лъките, землище с. Кавракирово, с
трасе и сервитути към предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имот № 000120, имот
№ 038003.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
333

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1143
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот:
Застроен урегулиран поземлен имот с площ 2390
кв.м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на с.
Пелишат, заедно с реална част от комбинирана
едноетажна полумасивна сграда „Баня-фурна“,
построена през 1956 г., представляваща: две помещения в източната част на сградата със застроена
площ 100 кв.м и пристройка в югозападната част
на сградата с площ 9 кв.м, при граници на имота:
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север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ
ІV-418; изток – улица ОК127-ОК128; юг – улица
ОК126-ОК127, запад – ОК126-ОК115, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 24 000 лв. без ДДС и стъпка
на наддаване 1000 лв. Актуван е с акт за частна
общинска собственост № 35348 от 05.03.2009 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 39 от
09.03.2009 г., том V, рег. № 2835.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2400 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-тия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане № 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 28-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
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3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
367
РЕШЕНИЕ № 1144
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
„Фурна – едноетажна сграда със застроена площ
173,00 кв. м, построена през 1960 г., с право на
строеж върху държавна земя, в парцел ІV, кв. 53
по плана на с. Николаево“. Две трети идеални
части са собственост на Община Плевен, а една
трета на ПК „Самопомощ – 94“, които с протокол от общо събрание от 14.04.2009 г. са дали
съгласие да бъдат извършени разпоредителна
сделка с имота и съвместната му продажба с
частта на Община Плевен. Граници на имота: изток – улица; запад, север и юг – парцел
ІV – държавен. Имотът е актуван с акт за частна
общинска собственост № 31406 от 28.04.1999 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 61
от 18.02.2009 г., рег. № 2024.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 30 700 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
3070 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 63-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга. След изплащане на дължимата сума за
покупната цена 1/3 от нея, отговаряща на квотата
на съсобственост, да се изплати на ПК „Самопомощ – 94“ – с. Николаево.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1154
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
на общинското участие в търговско дружество
„ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен, по реда
на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена в размер 630 000 лв., стъпка
на наддаване 50 000 лв., при следните условия:
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 63 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 38-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. без
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ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 20-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Тръжна документация се получава след
представяне на документ за самоличност или
пълномощно в писмена форма, в случай че се
закупува документация от името на друго физическо или юридическо лице. Представителите на
юридическите лица представят копие от документ
за актуално състояние на юридическото лице,
издаден от компетентния орган по регистрация
на лицето.
1.4. Предложения за допускане и участие в
търга се подават в запечатан непрозрачен плик
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.5. На 26-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението, да се събере в Актовата
зала, ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и допусне до участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
30-ия ден считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
1.6. В срок до 33-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
При получаване на информационния меморандум
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
1.7. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
1.8. В срок до 38-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
1.9. Търгът да се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.10. Сроковете по т. от 1.1 до 1.9 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2. Купувачът се задължава:
2.1. Да запази предмета на дейност на дружеството като лечебно заведение, като извършва задължително най-малко три от изброените
лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, както следва:
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2.1.1. диагностика, лечение и рехабилитация
на болни;
2.1.2. наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
2.1.3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания лица.
2.2. Недвижимото имущество на дружеството
да запази предназначението си, което има към
момента на процедурата по приватизация, като се
осигурят помещения за извършване на доболнична първична медицинска помощ не по-малко от
съществуващите към момента на придобиването.
2.3. Да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните дялове или част от тях
за срок 10 години.
2.4. Да поддържа средносписъчния състав
на персонала на дружеството не по-малък от 41
души за срок 5 години.
2.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятелност или преобразуване на дружеството за срок
10 години.
2.6. При неизпълнение на задължението по
т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 приватизационният договор се разваля и купувачът се задължава да
плати неустойка в размер 100 % от покупната
цена. Неустойката не може да се намалява поради
прекомерност.
3. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава, към Община Плевен, и
търговски дружества, чийто едноличен собственик
на капитала е Община Плевен; лица, които са
в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
4. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1155
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
„Масивна едноетажна сграда – клуб, с идентификатор 56722.654.3.20“, със застроена площ 71,00
кв. м, с предназначение: „За друг вид сграда
за обитаване“, разположена в поземлен имот с
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идентификатор 56722.654.3 (стар идентификатор
УПИ І, кв. 716), с адрес Плевен, ж.к. Сторгозия,
до бл. 94. Обектът се продава с отстъпено право
на строеж. Граници на обекта: север – жил. блок
№ 93; изток – тупик ОК 24 – ОК 23; юг – жил.
блок № 94; запад – улица по ОК 1 – ОК 27. Актуван е с акт за частна общинска собственост
№ 34903 от 29.03.2007 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 80 от 2.04.2007 г., том ХІІІ,
рег. № 3779.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 56 100 лв., стъпка на наддаване 3000 лв.,
при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5600 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1165
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
„Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8270 кв.м – УПИ
І, кв. 700, отреден „За обществено обслужване и
производствено-складови дейности“, в Плевен,
ж. к. Сторгозия. Граници на имота: север – УПИ
VІ – за озеленяване; изток – УПИ ІV; юг – УПИ
V; запад – паркинг към улица по о.к. 1555 и о.к. 35.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 32670 от 09.06.2003 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 127 от 22.11.2004 г.,
том ХХХІІ, рег. № 15823.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 600 000 лв. и стъпка на наддаване 50 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 60 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
2.8. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
371

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 10-ОА-3522
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 128, ал. 7,
ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 2, чл. 124, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, т. 4, чл. 113, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 25,
чл. 26 и чл. 27, ал. 3 и чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 130,
ал. 2 ЗУТ, § 4 ЗКИР, протокол № 33 от 16.09.2009 г.
и протокол № 29 от 21.07.2010 г., т. 21, на ЕСУТ
при Община Пловдив, Заповед № 09ОА-3133 от
03.12.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, ЕСУТ, протокол № 48, т. 17, от 15.12.2010 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив, заявление вх.
№ 09Ф6283 от 03.11.2009 г. от „Пловдив рител
сентор“ – АД, и „Дилтур“ – ЕООД, нареждам:
Одобрявам изменение на ПУП – ПРЗ за част
от кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“, Пловдив, и част от кв. 6а по плана на кв. Захарна
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фабрика и схеми на инженерната инфраструктура – транспортно-комуникационна схема, В и К,
топлопреносна мрежа, дендрологично заснемане
и експертиза, схема телефонизация и част електро, като: заличава се улица от о.т. 1 до бул. В.
Априлов и се създава нова улица, свързваща бул.
В. Априлов и ул. Д. Стамболов с обща широчина
10 м от о.т. 12 до о.т. 27 (нови), променя широчината на ул. Д. Стамболов от о.т. 12 (нова) до
бул. В. Априлов, като се оформя кръгово кръстовище, както и на ул. Пекин от о.т. 1 до о.т. 4
(нови). Предвижда се ново мостово съоръжение
от нови о.т. 5 до о.т. 4 над бул. В. Априлов с обща
широчина 15 м.
От кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“се
образуват нови квартали – кв. 1, кв. 1а и кв. 1б,
като се заличават УПИ І-695, УПИ ІІ-690, УПИ
ІІІ, УПИ ІV-680, УПИ V-690 и УПИ – Резервен
терен:
В кв. 1 се образува нов УПИ ІV-505.4 по
имотни граници на ПИ 505.4 без промяна на
застрояването.
В кв. 1а се образуват нови: УПИ ІІ-505.338,
за офиси, хотел, шоурум, общ. обсл., подземни
гаражи и ТП с ново високо, свързано с УПИ ІІІ
и подземно застрояване, УПИ ІІІ-505.339, за общ.
обсл. търг. център, шоуруми, общ. хранене, хотел,
офиси, подземни и надземни гаражи, развлечения,
бензиностанция и ТП с ново, средно и високо,
свързано с УПИ ІІ, УПИ V и УПИ VІ, УПИ
V-505.341, за офиси, шоуруми, подземни гаражи
и ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ
VІ и УПИ ІІІ и подземно застрояване; УПИ VІ505.340, за общ. обсл. търг. център, шоуруми, общ.
хранене, офиси, подземни и надземни гаражи и
ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ V
и УПИ ІІІ и подземно застрояване.
В кв. 1б се образуват нови УПИ І-505.337, за
общ. обсл., офиси, ТП с ново средно, свободно
застрояване и подземно застрояване, УПИ – Резервен терен, без промяна на застрояването.
В кв. 6а по плана на кв. Захарна фабрика от
УПИ ІІ – ателие на СБХ, и УПИ ІІІ – детска
градина, се образуват нови УПИ ІІ – ателие на
СБХ, и УПИ ІІІІ – детска градина, без промяна на
застрояването по зачертаванията, надписи и линии
със зелен и кафяв цвят, сини и червени линии и
надписи за регулацията, по червени плътни линии
за застрояването, тънки прекъснати червени линии
за подземното застрояване и котировки с черен
цвят при установени устройствени показатели за
зона Смф3 (с показатели за плътност и Кинт за
УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ от кв. 1а съгласно
чл. 27, ал. 3 ЗУТ и пл. озеленяване – 30 %; за УПИ
ІІ от. кв. 1а – пл. на застр. – до 30 %, Кинт – до
1,5, пл. озеленяване – до 50 %, свързано застрояване; за УПИ І от кв. 1б – пл. на застр. – до 30 %,
Кинт – до 2,5, пл. озеленяване – до 50 %, свободно
застрояване), указани в матрица със син цвят.
И РУП на кв. 1а, 1б, като предвижда:
За УПИ І – ново свободно застрояване, с
височина с абсолютна кота 171,60 м и подземно
застрояване.
За УПИ ІІ – ново свързано застрояване, с
височини с абсолютни коти: 207 м; 186,80 м.
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За УПИ ІІІ – ново свързано застрояване, с
височини с абсолютни коти: 244,10 м; 237,60 м;
228,60 м; 186,80 м; 183,90 м; 182,30 м; 168,00 м и
подземно застрояване.
За УПИ V – ново свързано застрояване с височини с абсолютни коти: 209 м; 205,30 м; 173,30 м
и подземно застрояване.
За УПИ VІ – с ново свързано застрояване с
височини с абсолютни коти: 182,30 м; 173,30 м и
подземно застрояване по червени плътни линии за
застрояването, тънки прекъснати червени линии
за подземното застрояване и коти с черен цвят.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Северен“ на Община Пловдив.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез район
„Северен“, Община Пловдив, в 14-дневен срок
след съобщаването є пред Административния
съд – Пловдив.
44

Кмет: Сл. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 494
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и предвид изложените в предложение с вх.
№ 10ХІ-615 от 10.12.2010 г. фактически основания
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Отменя Решение № 388 от 4.10.2010 г. на
Общинския съвет за откриване процедура за
приватизация на описания обект.
ІІ. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ поземлен имот
с идентификатор 56784.525.85 с площ 5791 кв.м,
застроен с незавършено строителство – сграда с
площ 2463 кв.м, с идентификатор 56784.525.85.1, в
Пловдив, бул. Марица-юг 204, за които е отреден
УПИ XV-53, общ. обслужваща, производствена
и складова дейност, кв. 4 – нов, по плана на кв.
Многофункционална зона Изток – Пловдив.
ІІІ. Търгът с явно наддаване да се проведе
на 21-вия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 10 ч. в сградата на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата
на обекта, описан в т. ІІ, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 333 000 лв. Сделката
не е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 2 ЗДДС).
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; от тази
сума се приспада внесеният депозит в размер
85 000 лв.; данък добавена стойност (20 %) се
начислява върху достигната на търга цена и е
дължим в пълен размер с първата вноска при
сключването на приватизационния договор;
2.1.1. остатъкът от цената в размер 50 % – в
срок до шест месеца от сключването на договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата покупна
цена еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от
цената на дружеството – за остатъка на цената
по договора, разсрочена при условията, написани
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по-горе, се учредява законна ипотека в полза на
продавача, като всички разноски са за сметка
на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
85 000 лв., който трябва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ до 16 ч. българско време.
Цената на комплект тръжна документация е
5000 лв. без включен ДДС, платими в брой на
посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния
кан ди дат т рябва да п редстави док у мен т за
самоличност и документ за актуално съдебно
състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, трябва да бъдат
придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня,
предхождащ търга, от 9 до 17 ч. с предварително подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ
за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се заплаща в левове по схемата, определена по-горе,
по банковата сметка на Община Пловдив; данък
добавена стойност (20 %) се начислява върху
достигната на търга цена и е дължим в пълен
размер с първата вноска при сключването на
приватизационния договор
9. Утвърждава тръжна документация, състояща
се от условия за провеждане на търга, информационен меморандум, проект на договор за приватизационна продажба, и съдържа изискуемите
реквизити по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, включително и обстоятелствата по
чл. 6, ал. 1 НТК, с конкретни данни за всяко
едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
537

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 157
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 109, ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ – област
Пловдив, реши:
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1. Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на пътища IV и
V клас и кръстовища на територията на индустриална зона „Марица“ I и II част в м. Селски
ливади, с. Бенковски, и м. Найденови геренчета,
с. Царацово.
2. Дава съгласие за започване на процедура по
промяна предназначението на засегнати имоти,
както следва:
А) Засегнати имоти в землище с. Бенковски:
а) № 34.85 с НТП на имота – напоителен канал – държавна частна собственост („Напоителни
системи“ – ЕАД), ЕК АТТЕ 03839, землище с.
Бенковски, с площ на имота 4,370 дка;
б) № 34.336 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,232 дка;
в) № 34.152 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 1,669 дка;
г) № 34.338 с НТП на имота – улица – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 2,574 дка;
д) № 34.315 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 2,718 дка;
е) № 34.328 с НТП на имота – улица – общинска публична собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 1,345 дка;
ж) № 34.320 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
3,062 дка;
з) № 34.319 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
0,306 дка;
и) № 34.178 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
0,013 дка;
й) № 34.321 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
1,421 дка;
к) № 34.311 с НТП на имота – улици – общинска публична собственост (Община „Марица“ ),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,839 дка;
л) № 34.184 с НТП на имота – улици – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,224 дка;
м) № 34.316 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
1,815 дка;
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н) № 34.186 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
1,329 дка;
о) № 34.187 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,314 дка;
п) № 34.322 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
0,337 дка;
р) № 34.332 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,059 дка;
с) № 34.330 с НТП на имота – улица – общинска частна собственост (Община „Марица“),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,059 дка;
т) № 34.334 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
0,246 дка;
у) № 34.191 с НТП на имота – общинска частна
собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ 03839,
землище с. Бенковски, с площ на имота 0,027 дка;
ф) № 34.192 с НТП на имота – улица – общинска публична собственост (Община „Марица“ ),
ЕКАТТЕ 03839, землище с. Бенковски, с площ
на имота 0,033 дка;
х) № 34.313 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
03839, землище с. Бенковски, с площ на имота
0,315 дка;
ц) № 77.25 с НТП на имота – улица – общинска
частна собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
2,327 дка;
ч) № 77.28 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
1,509 дка;
ш) № 77.27 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществени
организации („Трайдент“ – ЕООД), ЕК АТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
0,094 дка;
щ) № 79.393 с НТП – „Територии, заети от
населени места“ – общинска частна собственост
(Община „Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с.
Царацово, с площ на имота 0,218 дка.
Б) Засегнати имоти в землище с. Царацово:
а) № 76.261 с НТП на имота – нива – частна собственост (Щерина Георгиева Русинова),
ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ
на имота 0,061 дка;
б) № 76.259 с НТП на имота – полски път – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕК АТТЕ 78080, землище с. Царацово, с
площ на имота 0,142 дка;
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в) № 77.24 с НТП на имота – улица – общинска
частна собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
0,583 дка;
г) № 77.29 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществена организация („Трайдент“ – ЕООД), ЕКАТТЕ 78080,
землище с. Царацово, с площ на имота 0,204 дка;
д) № 79.404 с НТП на имота – „За друг вид
производствен и складов обект“ – обществена
организация („ЕВН България Електроразпределение“ – АД), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово,
с площ на имота 0,260 дка;
е) № 141.390 с НТП на имота – „Пътища IV
клас“ – общинска публична собственост (Община
„Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово,
с площ на имота 3,125 дка;
ж) № 141.394 с НТП на имота – „Пътища IV
клас“ – общинска публична собственост (Община
„Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово,
с площ на имота 1,953 дка;
з) № 141.401 с НТП на имота – „Бензиностанция“ – частна собственост („Сенсор – Д“ – ООД),
ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ на
имота 0,493 дка;
и) № 141.392 с НТП на имота – „Полск и
път“ – общинска публична собственост (Община
„Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово,
с площ на имота 0,091 дка;
й) № 141.388 с НТП на имота – „Напоителен
канал“ – общинска частна собственост (Община
„Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово,
с площ на имота 0,455 дка;
к) № 141.385 с НТП на имота – „Улица“ – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с
площ на имота 0,521 дка;
л) № 79.403 с НТП – „За друг вид производствен и складов обект“ – обществени организации
(„ЕВН България Електроразпределение“ – АД),
ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ на
имота 0,083 дка;
м) № 79.402 с НТП – „За друг вид производствен и складов обект“ – обществени организации
(„ЕВН България Електроразпределение“ – АД),
ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ на
имота 0,429 дка;
н) № 79.398 с НТП – „За друг вид производствен и складов обект“ – обществени организации
(„Сенсор – С“ – ООД), ЕКАТТЕ 78080, землище
с. Царацово, с площ на имота 0,356 дка;
о) № 79.400 с НТП – за улица – обществени
организации („Сенсор – С“ – ООД), ЕК АТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
0,390 дка;
п) № 79.58 с НТП – „За друг вид производствен
и ск ладов обект“ – обществени организации
(„Сенсор – С“ – ООД; „Сенсор – Д“ – ООД),
ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ
на имота 0,050 дка;
р) № 79.395 с НТП – „За дру г обществен
обект, комплекс“ – частна собственост („Експо
парк“ – АД), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ на имота 0,170 дка;
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с) № 79.391 с НТП – „За дру г обществен
обект, комплекс“ – частна собственост („Експо
парк“ – АД), ЕКАТТЕ 78080, землище с. Царацово, с площ на имота 0,152 дка;
т) № 141.397 с НТП – „Улица“ – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
0,067 дка;
у) № 141.399 с НТП – „Улица“ – общинска публична собственост (Община „Марица“), ЕКАТТЕ
78080, землище с. Царацово, с площ на имота
0,132 дка.
Всички разходи по промяна предназначението
на засегнатите поземлени имоти са за сметка на
инвеститора на проекта.
507

Председател: Пл. Петков

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1602
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 47 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – изменение плана за регулация на с. Алино, община Самоков. Премахване
на улица с о.т. 75 – 76 и част от улица с о.т. 74 – 75
до нова о.т. 74а. Прокарване на задънена улица в
кв. 58 с о.т. 68а – 68б – 68в – 68г. Изменение на
напречния профил на част от улици с о.т. 68 – 69
и 68 – 78, като уличната регулация се измества
по границата на поземлен имот № 116. Изменение
регулацията на УПИ VIII-113 в кв. 8 и регулацията
на УПИ II-119, УПИ III-114, УПИ V-116, УПИ VI118, УПИ VII-116, разделяне на УПИ ІV-115, 117
на два нови УПИ IV-115 и УПИ VIII-117 в кв. 58
по кафяви линии, цифри и букви и зелени линии,
щрихи и цифри на приложения проект.
338

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1462
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищни имоти – частна общинска собственост: масивен подземен гараж № 1 със застроена
площ 19,53 кв.м, заедно със съответните идеални
части от общите части и от правото на строеж,
разположен в сутерена на многофункционална
сграда „10 февруари“, намираща се в Силистра,
ул. Симеон Велики 16 (АОС № 239 от 20.01.1998 г.).
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3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
7900 лв. с ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване 400 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
800 лв., който се внася по б.сметка на общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Силистра, IBAN
BG76STSA93003300801149, BIC STSABGSF, до 16 ч.
на 19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане
на 300 лв. (с включен ДДС) по б. сметка на
общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Силистра,
IBAN BG27STSA93003200100123, BIC STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведе на 20-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
1

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1463
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватиза-
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ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: едноетажна сграда, предназначена
за търговия, с идентификатор 41143.500.215.13, със
застроена площ 62 м 2 и съответното отстъпено
право на строеж, намираща се на ул. Красна
поляна в с. Калипетрово, община Силистра (АОС
№ 749 от 16.09.1999 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
7700 лв.
5. Определя стъпка на наддаване 400 лв.
6. Утвърж дава депозит за у частие в размер 800 лв., който се внася по банкова сметк а на общ и ната: „Ба н к а ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане на
300 лв. (с включен ДДС) по банкова сметка на
общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Силистра,
IBAN BG27STSA93003200100123, BIC STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведена на 20-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
2

Председател: Ал. Сабанов
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РЕШЕНИЕ № 1464
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост:
търговски обект №2 – незавършено строителство,
със застроена площ 73,58 кв.м, ведно със съответните идеални части от партера и съответното
право на строеж върху общинско дворно място,
разположен в партерния етаж на жил. блок „Дом
на специалиста“, намиращ се в Силистра, ул. Кап.
Кръстев 15 (АОС № 62 от 23.04.1997 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
19 440 лв. с ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване 1000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
2000 лв., който се внася по б.сметка на общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Силистра, IBAN
BG76STSA93003300801149, BIC STSABGSF, до 16 ч.
на 19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане
на 300 лв. (с включен ДДС) по б. сметка на
общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Силистра,
IBAN BG27STSA93003200100123, BIC STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведе на 20-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
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12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
3

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 512
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройстван план – парцеларен план – (ПУП – ПП) за линеен обект на
техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване – кабел 20 kV, за поземлен
имот УПИ V-132, кв. 7 по плана на с. Драчево,
община Средец, област Бургас, във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала.
Трасето на кабела се прокарва по улица с осови
точки 112 и 113 в регулацията на с. Драчево през
поземлен имот 031061 – нива на Злата Стефанова
Дамянова, поземлен имот 000120 – общински
полски път, и поземлен имот 000151 – общински
полски път по КВС на с. Драчево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
810

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 513
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на
техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване – кабел 20 kV до БКТП,
нов, в поземлен имот № 036120 в местността
Пендживишка по КВС с. Дюлево, във връзка с
изграждането на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти: 046133, 046135 и 046132
в местността Пендживишка, землището на с.
Дюлево, област Бургас.
Трасето на кабела се прокарва през имот
0000898, път ІІ-53: Бургас – Средец – Ямбол, в
регулацията на гр. Средец, пресича го, през УПИ
LXVІ (за озеленяване) от кв. 154, тротоара на
уличната мрежа: осови точки 27, 25, 23, 20, 19,
18, 16, 15, 13, 14, 490 по банкета на път BGS2232ІІІ-539 Средец – Дюлево, общински полски път
№ 000884 и общински полски път № 000008 в
землището на с. Дюлево по КВС.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Средец до
Административния съд – Бургас.
811

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 479
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ
във връзка с постъпило искане с вх. № СП-4529
от 30.09.2010 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел НН към селскостопанска сграда в ПИ
№ 066004, по КВС на с. Юделник, община Сливо
поле, област Русе“.
2. Дава съгласие за преминаване и прокарване
на кабел НН през имоти – публична общинска
собственост, съгласно трасето на одобрения по
т. 1 ПУП – парцеларен план, както следва:
ПИ № 00023 – път IV клас;
ПИ № 000187 – полски път.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
570

Председател: В. Атанасов

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 426
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план за
обект за външно кабелно захранване на „Базова
станция на GLOBUL № 5173 – Бяла паланка“ в
имот № 000187 (образуван от имот № 000121),
местност Боюк чокур, землище с. Жълт бряг,
община Твърдица, в частта на преминаването му
през територията на община Твърдица – поземлени имоти № 082355, 080353 и 000188 в землище
с. Жълт бряг, община Твърдица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
512

Председател: Хр. Сосеров

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 552
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 ЗУТ,
чл. 21, ал. 6 ЗОС Общинският съвет – гр. Троян,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация за частично изменение на регулацио-
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нен план (ПУП – ПР за ЧИРП), като се промени уличната регулация на улица с осови точки
570а – 571а и улица с осови точки 578 – 579 – 580 –
581 – 582 – 583 – 584 по регулационния план на
гр. Троян, община Троян, с което се оптимизира
съществуващо на място трасе на пътя и се обособява нова улица с нови о.т. 578 – 579 – 580 – 5
81 – 582 – 583 – 584 – 1455 – 1457 – 1458.
812

Председател: А. Балев

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 3-01-4
от 5 януари 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 11 от 26.04.2007 г. на
Общинския съвет – гр. Търговище, нареждам да
се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски
дружества, който се използва за стопански цели,
представляващ (УП) имот 8-7, кв. 1, с. Г. Соколово,
община Търговище, с площ 9515 кв.м и построени
в него сграда със ЗП 130 кв.м и пристройка със
ЗП 100 кв.м, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (без ДДС).
Достигнатата на търга цена се облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
3. Депозит за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота, който се превежда по
банкова сметка IBAN – BG62UBBS80023300143230,
BIC код на банка „ОББ“ – АД, клон Търговище,
UBBSBGSF, до 22.02.2011 г.
4. Цена на тръжната документация – 200 лв.
(без ДДС), платими в касата на общината. Получава се в стая 75 на общината.
5. Срок за закупуване на тръжната документация – 16 ч. на 21.02.2011 г.
6. Срок за подаване на предложенията – до
16 ч. на 22.02.2011 г. в ЦАО.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
8. Търгът ще се проведе на 23.02.2011 г. от
14 ч. в зала № 74 на общината.
571

Кмет: Кр. Мирев

РЕШЕНИЕ № 4
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.122.451
по кадастралната карта за землището на гр. Търговище извън регулация, до с. Разбойна, с който
имотът се отрежда „За жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване и се утвърждава специализирана
план-схема към ПУП за елементи на техническата
инфраструктура.
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ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
509

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 5
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 028019 по
картата на възстановената собственост за землището на с. Стража, община Търговище, с който
имотът се отрежда „За жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване и се утвърждава специализирана
план-схема към ПУП за елементи на техническата
инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
510

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 6
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000102 по
картата на възстановената собственост за землището на с. Бистра, община Търговище, с който
имотът се отрежда „За жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване и се утвърждава специализирана
план-схема към ПУП за елементи на техническата
инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
511

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 557
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
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Приема решение относно одобряване на
подробен устройствен план за обект: „Напорна
канализация“ от УПИ І-161, 164, 2773, кв. 10, м.
Тарфа, с. Лозенец, УПИ ІІ-148, 161, 2764, 2773,
кв. 10, и УПИ Х-2742, 14, кв. 15, м. Диньов гьол,
до ревизионна изливна шахта на съществуваща
канализация към КПС – „Арапя“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево до А дминистративния
съд – Бургас.
45

Председател: Д. Градев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-214
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 59,
ал. 2 ЗУТ, становище на Областния експертен съвет по устройство на територията по протокол от
26.10.2010 г., Заповед № РД-15-126 от 20.07.2009 г.
на областния управител на област Шумен, Заповед № 199 от 24.03.2010 г. на кмета на Община
Хитрино и Решение № 672 по протокол № 37 от
29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Шумен,
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план на техническа инфраструктура за обект:
„Подмяна на тласкателен водопровод от помпена
станция „Велино“ до помпена станция „Каменяк“,
преминаващ през землищата на с. Велино и с.
Каменяк, област Шумен, по червените линии на
приложения план.
Заповедта подлежи на обжалване и контрол
по реда и в сроковете, определени в част пета,
глава деветнадесета от Закона за устройство на
територията.
432

Областен управител: Д. Александров

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 754
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59 ЗУТ, заявление с вх. № 94-В301 от 28.07.2010 г., Заповед № 24 от 18.02.2010 г.
на главния архитект на Община Шумен и становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 31 от
17.08.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия и
специализирана план-схема за участъка в урбанизираната територия за захранващ електропровод,
ниско напрежение, до имоти с идентификатори
83510.652.624 и 83510.652.625 по кадастралната
карта на гр. Шумен в местността Под манастира.
2. ПУП – парцеларен план по приложения
чертеж, изведен с № 706 от 12.11.2010 г.
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Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
57

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 768
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-3987 от
21.07.2010 г., Заповед № 133 от 07.12.2010 г. на главния архитект на Община Шумен и становище на
ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 42 от 9.11.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява:
1. Проект за специализирана план-схема за
участъка в урбанизираната територия на гр. Шумен
за битова канализация ∅ 400 в кв. 643а и 643г по
регулационния план на гр. Шумен.
2. Специализирана план-схема по приложения
чертеж, изведен с № 720 от 18.11.2010 г.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
58
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1.3. С плана за застрояване се определ я
застрояване за новия УПИ Х-50 от кв. 251 със
следните показатели:
устройствена зона – „Жм“ (Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка
височина, плътност и интензивност);
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“;
н ач и н н а з а с т р о я в а не с ъ г л а с но ч л. 21,
ал. 1 – свободно, в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
2. Одобряват се:
2.1. ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени линии, щрихи и надписи
по приложената скица, изведена с № 765 от
08.12.2010 г.
2.2. ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 763 от 08.12.2010 г., и
план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 764 от 08.12.2010 г.
3. Решението влиза в сила след съгласуване с
проектантите на общия устройствен план.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
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Председател: Д. Русева

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 769
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и чл. 134 ал. 2, т. 6 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 6 ЗОС, заявление с вх. № 94-И-321
от 23.09.2010 г., Заповед № 113 от 16.09.2010 г. на
главния архитект на Община Шумен и становище
на ОбЕСУТ по т. 3 от протокол № 43 от 16.11.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1
и 2 ЗУТ за кв. 251 по плана за регулация на гр.
Шумен при следните условия:
1.1. С плана за улична регулация се намалява ширината на улична отсечка в участъка о.т.
3969 до о.т. 3973 от 22 на 15 м чрез корекция на
южната улична регулационна линия.
1.2. С плана за регулация се заличава УПИ І –
„Озеленяване“ и на негово място се образуват
нов УПИ ХІ – „Жилищно строителство“, нов
УПИ І – „Жилищно строителство“, нов УПИ ХІІ43,44, и нов УПИ Х-50 за имот с идентификатор
83510.675.50 по кадастралната карта на Шумен.
Вътрешните регулационни граници на новия
УПИ Х-50 се поставят по съществуващите имотни
граници на имот с идентификатор 83510.675.50
във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ. Променят
се границите на УПИ VІІІ-4544,4545 във връзка
с променената улица и се променя отреждането
му на VІІІ-57,409.

РЕШЕНИЕ № 770
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108
ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-5909 от 15.11.2010 г.,
Заповед № 130 от 19.11.2010 г. на главния архитект
на Община Шумен и становище на ОбЕСУТ по
т. 12 от протокол № 43 от 16.11.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява:
1. Проект за специализирана план-схема за
участъка в урбанизираната територия на гр.
Шумен за отклонения от съществуваща ТКМ на
Виваком с обхват цялата урбанизирана територия
на гр. Шумен.
2. Специализирана план-схема по приложените
чертежи, изведени с № 757, 758, 759, 760, 761 и
762 от 08.12.2010 г.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
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Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 771
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108
ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-6156 от 29.11.2010 г.,
Заповед № 134 от 08.12.2010 г. на главния архитект
на Община Шумен и становище на ОбЕСУТ по
т. 7 от протокол № 45 от 30.11.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
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Одобрява:
1. Проект за специализирана план-схема за
участъка в урбанизираната територия на гр.
Шумен за отклонения от съществуваща ТКМ на
Виваком с обхват цялата урбанизирана територия
на гр. Шумен.
2. Специализирана план-схема по приложените
чертежи, изведени с № 766, 767, 768, 769, 770 и
771 от 08.12.2010 г.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
61

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 655
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проекти на подробни устройствени
планове – парцеларни планове, за:
1. Кабелно трасе на ел. провод 20 kV от стълб
№ 064 до БКТП в ПИ 000076 по КВС на землище
с. Окоп.
2. Ел. проводно отклонение 0.4 kV (подземен
кабел) от ССБ № 25 до ПИ 002182 по КВС на
землище с. Веселиново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
508

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 366
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ, становища на
главния архитект на Община Братя Даскалови,
предписание № 92-02-296 от 14.06.2010 г. на кмета
на община Братя Даскалови, проект за изменение
на ПУП – ПРЗ, протокол № 7 от 15.10.2010 г., протокол № 9 от 21.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Братя Даскалови нареждам:
Одобрявам проект за ПУП – ПРЗ с цел изграждане на „приемно-предавателна GSM/UMTS
станция от мрежата на „БТК“ – А Д, PD2949
„HIGHWAY ORIZOVO“ за ПИ – 076039 като
част от ПИ – 076015 в землището на с. Оризово,
община Братя Даскалови.
Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица от Дирекция „ТРСИСЕ“ при Община
Братя Даскалови.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен срок от нейното
съобщение чрез кмета на общината пред Административния съд – Стара Загора.
Кмет: В. Стоева
32
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ЗАПОВЕД № 367
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ, становища
на главния архитект на Община Братя Даскалови, предписание № 92-02-296 от 14.06.2010 г. на
кмета на Община Братя Даскалови, проект за
изменение на ПУП – парцеларен план, протокол
№ 7 от 15.10.2010 г., протокол № 9 от 21.12.2010 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Братя Даскалови
нареждам:
Одобрявам проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Външно ел. захранване на приемнопредавателна GSM/UMTS станция от мрежата
на „БТК“ – АД, PD2949 „HIGHWAY ORIZOVO“
за ПИ – 076039 като част от ПИ – 076015 в землището на с. Оризово, община Братя Даскалови.
Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица от Дирекция „ТРСИСЕ“ при Община
Братя Даскалови.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен срок от нейното
съобщение чрез кмета на общината пред Административния съд – Стара Загора.
33

Кмет: В. Стоева

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 164
от 15 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ след разглеждане
на представения доклад Общинският съвет – с.
Горна Малина, Софийска област, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ на поземлен имот (ПИ)
№ 035016, м. Под селото, землището на с. Белопопци, община Горна Малина, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Община Горна Малина.
535

Председател: Ив. Младенова

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 303
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) в единствена съставка парцеларен план
(ПП) за трасе на водопровод за захранване на
говедовъдна ферма в урегулиран поземлен имот
УПИ І 7,8,9, квартал 103 по ПУП – плана за
регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен
имот (п.и.) с идентификатори 103007, 103008 и
103009, намиращи се в местността Лозенски път,
по картата за възстановена собственост (КВС)
на землище с. Вресово с единен класификатор
за административно-териториалните и територи
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ални единици (ЕК АТТЕ) 12303, община Руен,
област Бургас, съгласно текстовата и графична
част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневния срок, определен с нормите на чл. 149, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ, по реда на чл. 145, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административен
съд – Бургас, чрез Община Руен.
334

Председател: E. Ешереф

РЕШЕНИЕ № 304
от 29 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) в единствена съставка парцеларен план
(ПП) за трасе на водопровод за захранване на
говедовъдна ферма в урегулиран поземлен имот
УПИ І 7,8,9, квартал 103 по ПУП – плана за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот
(п.и.) с идентификатори 103007, 103008 и 103009,
намиращи се в местността Лозенски път, по
картата за възстановена собственост (КВС) на
землище с. Вресово с единен класификатор за
административно-териториалните и териториални
единици (ЕКАТТЕ) 12303, община Руен, област
Бургас, съгласно текстовата и графична част на
проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневния срок, определен с нормите на чл. 149, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ, по реда на чл. 145, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административен
съд – Бургас, чрез Община Руен.
335

Председател: E. Ешереф

29. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-69 от 22.12.2010 г. на
Министерство на отбраната за обект: „Оптична
кабелна линия „ОКЛ 181-17-176/ТШ3“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в
14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
516
13. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява,
че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, следните заповеди: 1. Заповед № РС-72
от 23.12.2010 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-18 от 26.05.2008 г. за обект „Лот
19 Път ІІ-21 „Русе – Силистра“. Рехабилитация
на участък № 2 от км 16+330 до км 33+113.02 =
33+200. Подобект: Възстановяване на носимо
способността на пътната настилка на гр. Сливо
поле за участък от км 16+810 до км 18+100. 2.
Заповед № РС-73 от 23.12.2010 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-56 от 5.11.2008 г.
за обект „Лот 3. Североизточен район, Път
ІІ-23 „Исперих – Дулово“ от км 94+200 до км
116+445. Пром яна нивото на нивелетата на
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пътното платно за участъка от км 110+560 до
км 116+445. 3. Заповед № РС-74 от 23.12.2010 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС-35
от 28.07.2008 г. за обект „Лот 1. Път ІІ-11 „Видин – Лом – Ковачевица – Гиген“. Участ ъци:
от км 0+000 до км 10+924, от км 14+010 до км
16+115, от км 31+873 до км 41+967, от км 49+691
до км 57+747, от км 68+279 до км 70+223, от км
102+200 до км 104+175. Подобект: Участък № 1
от км 0+000 до км 10+924.06 – удължаване на
сводов водосток на км 10+179 и удължаване на
плочести водостоци. Заповедите за допълване на
издадените разрешения за строеж могат да бъдат
обжалвани в 14-дневен срок след обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
561
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5
във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е
издал Заповед № РС-1 от 12.01.2011 г. на „АЕЦ
Козлодуй“ – ЕАД, за допълване на Разрешение
за строеж № РС-4 от 13.03.2007 г. за обект: „Архив Образци – свидетели от корпуса на реактора – блок 5 и 6“ с технологичните и конструктивни
изменения по одобрения на 23.12.2010 г. работен
проект. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
905
55. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 24/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Таня Маринова Илиева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от пет години.
770
56. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 403/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Мария
Петрово Манолева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от шест месеца.
772
57. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 416/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Ради Проданов
Гагов – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
774
1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конку рси за: професори
по: 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (теория на възпитанието и методика на
социално-педагогическото консултиране и съветване) – един; 05.02.20 социално управление
(конкурентоспособност на малките и средните
предприятия в България) – един; 05.01.13 фи-
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лософия на културата, политиката, правото и
икономиката (философия на политиката) – един;
05.02 .2 0 с оц иа л но у п ра в лен ие (у п ра в лен ие
на организациите и организационните мрежи) – един, със срок 3 месеца; асистенти по:
05.04.06 литерат у ра на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия (старогръцка литература и култура) – един, със срок
3 месеца; 05.11.02 политология (политикономия
и сравнителна политология) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Конкурсите за асистенти ще се проведат чрез
писмен и устен изпит по реда на КТ. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
565
18. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 295 от 2010 г. на Министерския съвет и Закона
за развитие на академичната общност в Репуб
лика България обявява приемане на редовни и
задочни докторанти за учебната 2010 – 2011 г.,
както следва:
Шифър

Области на висше образование и професионални направления

ОНС
„ДОКТОР“
Форма на обучение
редовна

задочна

3

4

с пец и- Хидрогеология
алност

1

-

с пец и- Геология и проучване
алност на полезните изкопаеми

-

1

с пец и- Методи и техника на
алност геоложките изследвания

-

1

с пец и- Светлинна тех ника и
алност източници на светлина

1

1

с пец и- Елек т роснабд я ва не и
алност електрообзавеждане (по
отрасли)

1

1

с пец и- Автоматизация на проалност изводството (по отрасли)

1

1

с пец и- Подземен добив на поалност лезни изкопаеми

-

1

с пец и- Открит и подводен доалност бив на полезни изкопаеми

-

1

с пец и- Механизация на мините
алност

-

1

1

2

4

ПРИРОДНИ НАУКИ,
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.4.

Науки за земята

5

ТЕХНИЧЕСКИ Н АУКИ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

5.8.

П р о у ч в а н е, д о б и в и
обработка на полезни
изкопаеми
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2

с пец и- Минно строителство
алност
5.13.

3

4

1

1

1

-

Общо инженерство

с пец и- Минна аерология
алност

Срокът за подаване на документи е три месеца
от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, сграда КЦОК, ет. 2, стая 4, тел.
80-60-209.
514
11. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти
по специалности: 02.01.50 локомотиви, вагони, трамваи – задочен – един; 02.01.48 подемно - т ра нс по р т н и м а ш и н и – р едов ен – ед и н;
за дочен – ед и н; 02 .14.0 4 под ви жен желе зо пътен състав и теглителна сила на влаковете – редовен – един; задочен – един; 02.04.15
електроснабдяване и електрообзавеждане на
транспорта – редовен – един; задочен – един;
02.14.01 транспортни системи и транспортни
технологии – задочен – един; 02.14.05 управление
и експлоатация на железопътния транспорт – редовен – един; задочен – един; 02.15.11 проектиране, строителство и поддържане на железни
пътища и съоръжения – редовен – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец) до ректора на ВТУ „Т.
Каблшков“; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението или нотариално
заверено копие от нея; удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; касова бележка
за платена такса за кандидатстване в размер
20 лв. за изпита по научната специалност и 20 лв.
за изпита по чужд език. Кандидатите могат да
прилагат и други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област. Документите за кандидатстване
се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина,
ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209, Ф. Ананиева.
862
2. – Висшето държавно училище „Колеж по
телекомуникации и пощи“ – София, обявява
конкурси за доценти по 02.07.20 комуникационни
мрежи и системи, както следва: по професионално направление 5.3 комуникационна и компютърна техника за дисциплината „Терминална
и офис техника“ – един, със срок 3 месеца; по
професионално направление 5.3 комуникационна
и компютърна техника за дисциплините „Комутационни системи“, „Комутационни системи и
терминални устройства“ и „Сигурност и защита
на информацията“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – КТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 8062-227, „Персонал и
деловодство“.
560
37. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за: професори
по 02.21.07 автоматизирани системи за обработка
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на информация и управление – двама, със срок
2 месеца; доценти по: 05.05.16 наказателно право – един, със срок 2 месеца; 02.17.05 архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
тел. 052/359 510; 359 511.
863
2. – Медицинският у ниверситет – София,
Филиал – Враца, обявява конкурс за петима
асистенти по 03.01.53 социална медицина и организация на здравето и фармацията със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във Враца 3000, Университетски комплекс, корпус 1, ет. 2, стая 202, тел.
092/645176, 092/660156.
786
7. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през декември 2010 г. са продадени следните
общински обекти: 1. Търговско помещение № 2
(ресторант-пицария) от Битов комбинат, ж. к.
Дървеница, ул. Софийско поле 1 – 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, продадено на Велислава Христова Колева за
145 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. УПБ (Ученическа почивна база), Бургас, кв.
Сарафово, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея – 2002“ – ЕАД, продадена на
„Златен бряг“ – ЕООД, представлявано от Стоян
Златанов Вакъфов, за 1 900 000 лв., върху които
е начислен ДДС в размер на 380 000 лв. Общата
цена по договора е 2 280 000 лв, изплатени изцяло
от купувача. 3. Помещение към трафопост, ж. к.
Слатина, до бл. 28Б, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, продадено на
Георги Димитров Павлов за 6000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 4. Помещение към трафопост, ж. к. Овча купел 1, до бл. 512, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Овча
купел“, продадено на ЕТ „Македония – Иван
Даньовски“, преставлявано от Иван Димчев
Даньовски за 72 000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС). 5. Търговско помещение № 1 (козметичен и бръснаро-фризьорски салон) от Битов
комбинат, ж. к. Дървеница, ул. Софийско поле
1 – 3, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, продадено на Мартин
Валентинов Кацаров за 95 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 6. Помещение към
трафопост, бул. Овча купел, до ул. Житница, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Овча купел“, продадено на Даниела Юлиянова
Любенова-Калинова за 16 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 7. Помещение към
трафопост, кв. Абдовица, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
на Цветан Димитров Василев за 60 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
564
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82. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през декември 2010 г. е извършена продажба на следния обособен обект: дворно
място 1000 кв. м, отреден за хлебопекарница, в
УПИ ІV, кв. 51 по плана на с. Коиловци и построените в него полумасивна сграда – навес с
площ 54 кв. м и външна тоалетна с площ 5 кв. м
и 2/3 идеална част от масивна едноетажна сграда
за обществено обслужване – фурна, цялата със
застроена площ 231 кв. м, продаден на ЕТ „Христо
Христов – РЗБ“ – с. Коиловци, представлявано от
Христо Блажев Христов, по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен
търг с явно наддаване, за 26 312,40 лв. с ДДС,
изплатени изцяло.
817
1. – Община Попово на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през 2010 г. от проведени
публични търгове с явно наддаване и публично
оповестени конкурси са извършени продажби по
чл. 32, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПСК на следните обекти:
1. магазин ІІІ – аптека – Попово, бул. България
98, на Невянка Груева Радославова от Попово
на цена 27 600 лв., платена изцяло; 2. масивна
сграда – фурна – с. Априлово, община Попово, на
Ромео Петков Радев от Попово на цена 4050 лв.,
платена изцяло; 3. автоспирка – с. Априлово,
община Попово, на Ремзие Исмаилова Ибишева
на цена 4790 лв., платена изцяло.
523
303. – Община Силистра на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода януари 2010 г. – декември 2010 г. са сключени следните привати
зационни сделки: чрез търг: 1. масивен поземлен
гараж № 8 със ЗП 19,31 кв. м с ОПС, намиращ
се в Силистра, ул. С. Велики 16, в сутерена
на „Многофункционална сграда 10 февруари“,
продаден на Владислав Веселинов Димитров от
Силистра за 8100 лв. с ДДС, изплатени изцяло; 2.
масивен поземлен гараж № 7 със ЗП 19,31 кв. м
с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Румен Георгиев Ялъмов от
Силистра за 8100 лв. с ДДС, изплатени изцяло; 3.
масивен поземлен гараж № 10 със ЗП 19,31 кв. м
с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Иван Йорданов Радулов от
Силистра за 8200 лв. с ДДС, изплатени изцяло; 4.
масивен поземлен гараж № 11 със ЗП 19,31 кв. м
с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Иван Йорданов Радулов от
Силистра за 8200 лв. с ДДС, изплатени изцяло; 5.
масивен поземлен гараж № 12 със ЗП 19,73 кв. м
с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Мария Йорданова Караиванова от Силистра за 7970 лв. с ДДС, изплатени
изцяло; 6. масивен поземлен гараж № 14 със ЗП
19,31 кв. м с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С.
Велики 16, в сутерена на „Многофункционална
сграда 10 февруари“, продаден на Тодор Стоянов
Кръстев от Силистра за 7560 лв. с ДДС, изплатени
изцяло; 7. масивен поземлен гараж № 4 със ЗП 19,31
кв. м с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Даниел Иванов Пенев от
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Силистра за 7940 лв. с ДДС, изплатени изцяло;
8. масивен поземлен гараж № 13 със ЗП 16,60 кв.
м с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Февзи Салимов Ферадов
от Силистра за 6740 лв. с ДДС, изплатени изцяло;
9. масивен поземлен гараж № 3 със ЗП 19,31 кв.
м с ОПС, намиращ се в Силистра, ул. С. Велики
16, в сутерена на „Многофункционална сграда 10
февруари“, продаден на Марин Стойков Петров
от с. Кайнарджа, област Силистра, за 7900 лв.
с ДДС, изплатени изцяло; 10. масивен поземлен
гараж № 16 със ЗП 19,56 кв. м с ОПС, намиращ
се Силистра, ул. С. Велики 16, в сутерена на
„Многофункционална сграда 10 февруари“, продаден на Йордан Райчев Липков от Силистра за
8100 лв. с ДДС, изплатени изцяло; 11. офис № 8
с идентификатор 00895.502.1615.1.1 със ЗП 17,80
кв. м с ОПС, ет. 1, в триетажна административна сграда, намираща се в с. Айдемир, ул.
София 88, продаден на СД „Фаворит – Атанас и
с-ие“ Атанас Атанасов от с. Айдемир за 3700 лв.,
изплатени изцяло; 12. урегулиран поземлен имот
ІІІ с площ 3400 кв. м заедно с едноетажна масивна
сграда – фуражомелка, със ЗП 226 кв. м и навес
със ЗП 22 кв. м, намиращи се в кв. 1 по плана
на с. Смилец, продаден на ЕТ „Дени – 99 – Гергана Стоянова“ от с. Смилец за 25 300 лв. с
ДДС, изплатени изцяло; 13. масивна едноетажна
сграда – фуражомелка със ЗП 54,95 кв. м с ОПС,
намираща се в землището на с. Българка, продадена на Веселин Русев Русев от Силистра за
1600 лв., изплатени изцяло; 14. поземлен имот с
идентификатор 41143.500.2336 с площ 948 кв. м,
заедно със сграда за търговия със ЗП 51 кв. м,
намиращи се в с. Калипетрово, между ул. Марица,
ул. Искър и ул. Гълъбарника, продаден на Ненка
Тодорова Митева от с. Калипетрово за 13 700 лв.
с ДДС, изплатени изцяло; чрез конкурс: поземлен
имот с идентификатор 66425.501.3227 с площ 498
кв. м заедно със сграда за търговия със ЗП 189
кв. м, намиращи се в Силистра на ул. Баба Тонка;
продадена на ЕТ „Дени 99 – Гергана Стоянова“
от с. Смилец за 40 010 лв. с ДДС, изплатени изцяло; договорени са 59 270 лв. инвестиции и 10
постоянни работни места.
615
58. – Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през периода 2.11. – 31.12.2010 г. е
извършена следната продажба на общински нежилищен имот за стопански цели: самостоятелен
обект с идентификатор 68850.505.105.1.1, Стара
Загора, бул. Руски 5, продаден на Николай Христов Петров за 190 000 лв. Сделката е изплатена
изцяло от купувача.
822
97. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на квартали 65, 66 и 67, м. Михайлово – гр. Банкя, землище на с. Градоман, в граници: западна
граница на УПИ І до УПИ ІХ от кв. 65; западна
и северна граница на УПИ ХХІ от кв. 65; североизточна граница на УПИ ХІІ до УПИ ХХ от
кв. 65; североизточна, източна и южна граница на
УПИ ХVІІІ от кв. 67; южна граница на УПИ ХІІІ
до УПИ І от кв. 67; западна граница на УПИ І
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от кв. 67 и южна граница на УПИ ХІХ от кв.
67. Плановете са изложени в район „Банкя“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Банкя“.
613
2. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за „Напорен тръбопровод ∅ 1000 и трасе на новата ВЛ
20 kV за присъединяването на съществуващата
електропреносна мрежа“ за МВЕЦ – Белица.
Обектът е разположен в землището на гр. Белица и преминава през следните имоти: ПИ
03504.69.1 – друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение – собственост на Община Белица, ПИ 03504.69.11 – селскостопански,
горски и ведомствен път – собственост на Община
Белица; ПИ 03504.69.9 – пасище – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; ПИ 03504.155.748 – местен път – публична
общинска собственост; ПИ 03504.1.4 – гори – горски фонд; ПИ 03504.0.720 – гори – горски фонд.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 207 в
сградата на общинската администрация Белица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин 15.
517
12. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – изменение на план за регулация
на действащ ПУП за Бански комплекс, местност
Топлата вода, землище Белово. Подробният
устройствен план е изложен за запознаване в
сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до администрацията на Община Белово.
814
1. – Община Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен план на новообразуваните имоти на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
в землището на с. Сърнегор, община Брезово,
който е изложен в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения до кмета на общината.
572
1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 2 от
6.07.2010 г., № 3 от 9.07.2010 г. и № 4 от 17.09.2010 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-7706-152 от 31.05.2010 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и одобрени проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
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Акчелар – селищно образувание, землище гр.
Варна, община Варна, относно поземлени имоти
256 и 266 КР 522; местност Ваялар – селищно
образувание, землище гр. Варна, община Варна,
относно поземлени имоти 37, 746 и 803 КР 523;
местност Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, относно поземлени имоти
9, 174, 201, 231, 404, 409 и 4403 КР 516 и поземлени
имоти 601, 733, 780, 1033, 1073, 1614, 1938 и 2037
КР 517; местност Свети Никола – строителни
граници, землище гр. Варна, община Варна,
относно поземлени имоти 1025, 1026, 1037, 1044,
1370 и 9587 КР 526; местност Сотира – селищно
образувание, землище гр. Варна, община Варна,
относно поземлен имот 748 КР 508. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане в
Община Варна, ет. 13, отдел „Земеделие“, дирекция
„Общинска собственост“. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.
518
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична регулация (ПУР) на СОП „Тополи“, гр. Варна, който е
изложен в техническа служба на кметство Тополи
при район „Владиславово“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна
чрез кметство Тополи при район „Владиславово“.
596
2. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична
регулация (ПУР) на СО „Орехчето“, гр. Варна,
който е изложен в техническата служба на район
„Аспарухово“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Аспарухово“.
597
14. – Общинската служба по земеделие – Вар
на, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи да
се явят за съвместно уточняване на границите
на земеделските земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници, разположени в
територията на ПЗ „Планова“, Варна. Графикът
по местности и дати е изложен в кметство „Владислав Варненчик“ и Общинската служба по
земеделие – Варна.
887
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване
за промяна предназначението на част от ПИ
№ 002396, местност Калдаръма 4, землище на
с. Габровци, за регламентиране изграждане на
трафопост и ПУП – парцеларен пан за трасе на
външно ел. захранване 20 kV на жилищна сграда в ПИ № 2, който се намира в кметство гр.
Килифарево, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Велико Търново.
519
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 83123.53.42, местност Терасите, землище
на с. Шереметя, община Велико Търново, с цел
промяна предназначението на земята „за жилищни
нужди“, който се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
593
6. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – план за застрояване и план-схеми: за
електрификация и водоснабдителна, с цел промяна на предназначението на земеделската земя за
„строителство на нежилищна сграда със стопанско
предназначение – склад“ в ПИ № 075027, местност
Крастава лъка в землището на гр. Дебелец, който
се намира в кметството гр. Дебелец, стая 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Велико Търново.
594
71. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схема за водоснабдяване към ПУП с цел
промяна предназначението на земеделска земя
за жилищни нужди за ПИ № 517.1 от плана на
новообразуваните имоти, местност Долна ливада – Димитровци, землище на с. Габровци, който
се намира в кметство гр. Килифарево, стая 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново.
903
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на поземлен имот
с идентификатор 39339.9.40, намиращ се извън
урбанизираните територии в местността Хаджия
по кадастралната карта на с. Крайници, община Дупница, собственост на „Бомекс“ – ЕООД,
представлявано от Борис Йорданов Ильов, във
връзка с промяна предназначението на имота
от земеделска земя за неземеделски нужди за
изграждане на обект: „Поставяне на фотоволтаични батерии, инсталация за добиване на биогаз
и газгенератор“. Проектът се придружава от схема
на външно ел. захранване. С плана за застрояване
се установява устройствена зона от разновидност
предимно производствена и складова – Пп, с
устройствени показатели, както следва: етажност – < 10 м, плътност на застрояване – до 80%,
коефициент на интензивност (Кинт) – 20%, начин
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на застрояване – свободно. Съгласно чл. 131,
ал. 2, т. 5 ЗУТ заинтересуваните лица по този
подробен устройствен план са собствениците или
носителите на ограничени вещни права в имоти,
попадащи в 500-метровата хигиенно-защитна зона,
определена съгласно Наредба № 7 от 1992 г. на
МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда. Проектът е изложен в стая
№ 4 в сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
614
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план на електротрасе 20 кV за ветропарк
в землище с. Енина. Трасето преминава през
следните имоти по кадастралната карта на с.
Енина: пасища, мери от държавния поземлен
фонд: 331.743, 331.729, 331.726, 331.725, 331.742,
331.724, 331.741, 331.740, 331.693, 331.691, 331.688,
331.738; селскостопански г. ведомствени пътища
с номера: 331.700, 331.674, 331.676, 331.749, 331.702,
331.701, 331.683, 331.681, 331.682, 331.684, 331.686,
331.746, 331.747, 331.677, 331.675, 331.670, 331.669 и
331.723 – инд. застрояване. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
573
3. – Община Казанлък на основание чл. 130
ЗУТ и чл. 48 ГПК съобщава на наследниците на
Мемиш Х. Мустафов и Хасан М. Хатибов – Музафер Мехмедова Алиолу, и наследниците на Анна
Василева Попова – Евелина Вакаро Попнайденова, Елза Марина де Попнайденова и Петър Стоянов
Мануилов, че е изготвен подробен устройствен
план – план за застрояване за „фотоволтаична
електроцентрала за ПИ 006029, местност Старите
лозя, землище с. Овощник, община Казанлък.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в стая
11 на общината.
861
52. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Кабели 20 kV“ в ПИ № 000001 в
землището на с. Полски извор, община Камено,
захранващ нов БКТП, който ще бъде изграден в
УПИ ІІ-46, масив 42, в землището на с. Полски
извор, община Камено, отреден за „Депо за битови отпадъци“. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция „УТАБ“, Община Камено, в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
574
1. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за елементите на тех-
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ническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии на обект:
„Подземен кабел 20 кV/ТП 20 кV „За фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ 052006, местност
Бичка, по КВС на с. Пъдарево, община Котел,
област Сливен. Трасето на кабела се прокарва
през имоти 059051 и 052006 – частна собственост,
и 000711, 000123 и 000124 – общинска публична
собственост – полски път на община Котел. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
575
1. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) на квартали с № 90, 91,
92 и 106, парк „Арпезос – юг“, Кърджали, който
се намира в дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект,
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
576
10. – Община Ловеч – дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на разпределителен газопровод от:
имот 43952.43.11 – селскостопански път, имот
43952.28.5 – местен път, имот 43952.37.5 – селскостопански път, имот 43952.40.65 – републикански
път, имот 43952.38.14 – селскостопански път, в землището на гр. Ловеч; имот 02935.236.45 – репуб
ликански път, имот 02935.235.34 – селскостопански път, имот 02935.240.21 – селскостопански път,
имот 02935.227.12 – селскостопански път, имот
02935.258.62 – местен път, имот 02935.200.4 – местен път, в землището на с. Баховица до имот
43829.251.1 – местен път в землището на с. Лисец. Проектът е изложен в сградата на Община
Ловеч, стая 227. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
кмета на общината.
577
1. – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план „Оптична кабелна линия Момчилград – с.
Чуково – граница землище с. Чуково/с. Сенце“
в землище с. Багрянка и землище с. Чуково, община Момчилград, област Кърд жали,
с възложител „Линк+“ – ООД, Момчилград.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
815
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127. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обекти: „Външни
ВиК мрежи“ за имот с идентификатор 61056.50.12,
м. Чатал тепе, землище с. Равда, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на новопредвидения водопровод започва от ВШ на съществуващ водопровод ∅ 225 в имот с идентификатор
61056.52.4 – собственост на Митра Атанасова
Керемедчиева и др., минава по полски пътища
с идентификатори 61056.51.102, 61056.66.101 и
61056.51.100 – собственост на Община Несебър, и
по местен път с идентификатор 61056.50.100 – собственост на Община Несебър, достига до ВШ в
имот с идентификатор 61056.50.12 – собственост на
възложителите. Трасето на канализацията започва
от имот с идентификатор 61056.50.100 – собственост на Община Несебър, достига до съществуваща
канализация. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
855
171. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план на обект: „КЛ 400 кв. мм ПС
Слънчев бряг, СН-КЛ1, ПС Слънчев бряг ВС Влас и
ПС Слънчев бряг, СН-КЛ2, ПС Слънчев бряг – ВС
Влас, за участъка от разклона за с. Кошарица
до Морски санаториум и от Морски санаториум
до гр. Свети Влас. Трасето на обекта преминава през ПИ 51500.43.23, 51500.203.14, 51500.36.9,
51500.37.12, 51500.203.13, 51500.200.2, 51500.201.31,
51 5 0 0 . 2 01.14 6 , 51 5 0 0 . 2 01.147, 51 5 0 0 . 2 01.14 8 ,
51500.201.149, 51500.201.142, 51500.201.1, 51500.31.3,
51500.29.29, 51500.31.15, 51500.31.13 в землището
на гр. Несебър“, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
856
1. – Община Оряхово, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен и внесен
за приемане и одобряване проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасета
на селскостопански пътища, върху съществуващи полски пътища, представляващи имоти
с № 000.007: 000.014; 000.038; 000.039; 000.041:
000.065; 000.066; 000.144: 000.148; 000.152; 000.153;
000.156; 000.162; 000.163; 000.185; 000.219; 010.002;
014.020; 014.021; 015.002; 024.019; 025.021; 027.001;
027.014; 027.015; 028.016; 028.033; 028.053; 000.096;
000.097; 000.098; 000.099; 000.101; 000.175; 000.176:
000.177; 000.179; 000.181; 000.182; 000.184: 000.381;
041.013; 041.034, 042.001; 043.033; 043.044: 043.050;
044.027; 044.055; 047.014; 048.016; 048.037, 049.024;
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051.023; 412.002 по картата на възстановената
собственост (КВС) за землището на гр. Оряхово,
и имоти с № 000.424; 000.653; 000.687: 000.827;
000.829; 000.832; 000.867; 000.892: 000.910; 000.948
по КВС за землището на с. Селановци, община
Оряхово. Проектът е изложен в сектор „УТиЕ“,
стая № 204, на общинската администрация и
може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, ако имат такива,
до кмета на Община Оряхово в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
520
2. – Община Оряхово, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен и внесен
за приемане и одобряване проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на външен
водопровод за захранване на ел.подстанция на
„Ветрогенераторен парк – Оряхово“, разположена
в имот № 028.035 по КВС на гр. Оряхово, с трасе
по съществуващи полски пътища с № 000.162,
000.163 и 000.219 по картата на възстановената
собственост (КВС) за землището на гр. Оряхово.
Проектът е изложен в сектор „УТиЕ“, стая № 204,
на общинската администрация и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта, ако имат такива, до кмета
на Община Оряхово в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
521
3. – Община Оряхово, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен и внесен
за приемане и одобряване проект за подробен
устройствен план – парцеларен план с трасе и
сервитути на кабелна връзка между ветрогенератори и ел. подстанция към обект„Ветрогенераторен
парк – Оряхово“, гр. Оряхово, като трасетата са
по съществуващи полски пътища, представляващи имоти с № 000.014, 000.038, 000.039, 000.040,
000.041, 000.046, 000.066, 000.078, 000.079, 000.087,
000.097, 000.098, 000.099, 000.144, 000.148, 000.152,
000.153, 000.156, 000.157, 000.163, 000.173, 000.175,
000.176, 000.177, 000.178, 000.179, 000.181, 000.182,
000.184, 000.219, 000.379, 000.381, 000.384, 004.019,
006.022, 006.024, 008.023, 010.002, 010.016, 012.024,
012.052, 012.054, 012.055, 013.033, 014.020, 014.021,
014.041, 014.043, 015.002, 015.031, 017.014, 018.037,
025.021, 025.056, 025.058, 026.031, 027.001, 027.014,
027.047, 027.049, 028.016, 028.080, 029.026, 041.013,
041.034, 041.078, 041.080, 041.082, 042.001, 042.054,
042.056, 043.050, 043.072, 043.074, 044.027, 044.138,
044.140, 044.142, 044.144, 044.146, 046.024, 047.014,
047.076, 047.080, 048.016, 048.067, 048.069, 050.026,
051.023, 051.043, 051.045, 051.047, 051.049, 412.002,
412.027 по картата на възстановената собственост
(КВС) за землището на гр. Оряхово, и имоти
с № 000.351, 000.653, 000.827, 000.829, 000.832,
000.867, 000.892, 000.909, 000.910, 000.948, 159.029,
164.046, 164.047, 164.048, 165.049, 166.018, 168.020,
168.022, 172.033, 173.055, 173.057, 173.059 по КВС
за землището на с. Селановци, община Оряхово.
Проектът е изложен в сектор „УТиЕ“, стая № 204,
на общинската администрация и може да бъде
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прегледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта, ако имат такива, до кмета
на Община Оряхово в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
522
2. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект за
специализиран подробен устройствен план – ПРЗ
за обект: „Рудник „Трояново север“, развитие на
минните работи пред фронта на рудника в част
от землището на с. Трояново, община Раднево,
област Стара Загора. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
858
12. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод и на канал за отпадни води
до имот № 034018 в местността Кънлиица, землището на с. Ново Делчево, община Сандански.
Трасето на водопровода и трасето на канала за
отпадни води започват от улици с осови точки о.т.
18 – о.т. 22 от уличната мрежа на с. Ново Делчево,
община Сандански, пресичат общински терен „за
озеленяване“, улица с осови точки о.т. 18 – о.т. 19
от уличната мрежа на с. Ново Делчево, община
Сандански, и през имот № 000164 – повърхностни
води – канал, местност Кънлиица, землището на
с. Ново Делчево, община Сандански, достигат до
имот № 034018, местност Кънлиица, землището
на с. Ново Делчево, община Сандански. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
524
12. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на кабел ниско напрежение за захранване
на помпа за вода в имот № 042034, местност
Горна черква, землището на с. Хърсово. Трасето
преминава през имоти № 000232 – път ІV клас,
№ 042037 – нива, № 042003 – полски път, и достига до имот № 042034 – резервоар, в местността
Горна черква, землището на с. Хърсово. Планът
е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая
5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
859
2. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементи на техническата
инфраструкту ра – реконструкция на напорен
водопровод за водоснабдяване на гр. Свищов с
трасе от помпена станция „Стара“, с. Вардим,
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изградена в поземлен имот (ПИ) 000281 до преходен водоем V = 4000 м 3, изграден в поземлен
имот (ПИ) 10118.0.393 по КВС на с. Вардим с
ЕКАТТЕ 10118, Община Свищов, с трасе в поземлени имоти: (ПИ) 10118.0.1 – публична общинска
собственост, по КВС на землището на с. Вардим,
с ЕКАТТЕ 10118, в уличната регулация на улица
с ОК 186 – ОК 187 по действащия регулационен план на с. Вардим, (ПИ) 10118.0.59 и (ПИ)
10118.0.60 – всички държавна публична собственост, (ПИ) 10118.0.62, (ПИ) 10118.0.281, (ПИ)
10118.0.282, (ПИ) 10118.0.326, (ПИ) 10118.0.330,
(ПИ) 10118.0.337, (ПИ) 10118.0.338, (ПИ) 10118.0.340,
(ПИ) 10118.0.393, (ПИ) 10118.0.395, (ПИ) 10118.0.398,
(ПИ) 10118.0.705 и (ПИ) 10118.146.3 – всички общинска публична собственост, (ПИ) 10118.0.172
и (ПИ) 10118.0.324 – всички държавна частна
собственост, по КВС на землището на с. Вардим,
с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 2, стая 22.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
818
1. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на трасе на подземен електропровод 20 kV за
присъединяване на фотоволтаични централи в
поземлени имоти с идентификатори 67338.75.33,
67338.75.34, 67338.75.35 и 67338.75.36, землище гр.
Сливен, преминаващ през поземлени имоти с
идентификатори 67338.75.7 и 67338.76.1 – полски
пътища в същото землище. Проектът е изложен
в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
819
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе за канализация от поземлен имот 000858,
местност Драката, до поземлен имот 000058 (отводнителен канал), местност Саждевица, землище
с. Жельо войвода, община Сливен, преминаващо
през поземлени имоти 000034 и 000073 – полски
пътища в същото землище. Проектът е изложен
в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
820
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
обект: „Изместване на ел. проводно отклонение
20 kV от стълб № 3 на отклонението за ТП „Гара“
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до стълб № 6 на отклонението за ТП „Изток“ на
ВЛ 20 kV „Малко Чочовен“, подстанция „Речица“,
гр. Сливен“, като новото трасе на подземния
електропровод преминава през ПИ 67338.13.018,
67338.13.001, 67338.13.016, 67338.13.014 и 67338.13.015,
местност Касъмово, землище гр. Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
821
45. – Община Угърчин, област Ловеч, Дирекция „СА“, обявява на основание чл. 128, ал. 2
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ на заинтересованите лица (собственици), че е изготвен
проект: „Eл. схема към парцеларен план за трасе
на кабели СрН-20 kV и НН, за ел. захранване на
трафопост в ПИ 43325.160.10 и „Сграда за настаняване на гости с механа, гаражи и изба“ в
ПИ 43325.181.15, в местността Губе, землище на
с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, с
ЕКАТТЕ 15552. Трасето преминава през частни
поземлени имоти, собственост на Никола Пет
ков Диевски, на Петко Петров Стамболски и на
Димо Найденов Димов, през поземлен имот, собственост на СБФД, и през частен поземлен имот,
собственост на възложителя „Мария Рос“ – ООД.
Промяната е съгласно изработения проект, който
се намира в стая № 106 на първия етаж в сградата
на Община Угърчин. Заинтересованите лица в
30-дневен срок считан от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, след като
се запознаят с горния проект, могат да направят
мотивирано възражение, предложение или искане
по проекта, ако имат такова по него, чрез кмета
на Община Угърчин до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
857
16. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП (парцеларен план) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с възложител
„Гемар“ – ООД, Варна, засягащ следните имоти: ПИ 39493.31.87, 39493.26.43 в землище на с.
Крапец, ПИ 27108.20.91, 27108.23.28, 27108.48.134,
27108.5.116, землище с. Езерец, община Шабла.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинска администрация гр. Шабла
(Техническа служба), стаи 105 и 104.
823
31. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за
трасе на електропроводна линия СН 20 kV и трасе
ниско напрежение между УПИ І-56.84 и УПИ ІІ56.40 в м. Стоянов кладенец, Ямбол. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 326. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
578
6. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за
улици с о.т. 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 76 – 22 – 25 –
24 – 23; о.т. 22 – 267; о.т. 22 – 42, обслужващи
квартали 7, 8 , 9, 10 и 11 по плана на с. Калугерово, община Лесичово. Проектът се намира в
сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация Лесичово.
824
6. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията към
Специализирана администрация“, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че са изработени проекти за ПУП – план
за застрояване (ПЗ) на неурегулирани поземлени
имоти (ПИ) № 024115 в м. Рядката гора, 025117
в м. Под рядката гора, 026090 в м. Келеметата,
026088 в м. Келеметата, 026086 в м.Келеметата,
026084 в м. Келеметата, 039108 в м. Могилата,
041040 в м. Данилова чешма, 039106 в м. Могилата,
044118 в м. Димов кладенец, 044120 в м. Димов
кладенец, 044116 в м. Кара Неубе, 053055 в м.
Чирпанлък, 053053 в м. Чирпанлък, 053057 в м.
Чирпанлък, 051042 в м. Коджа анлък, 046081 в м.
Сърта, 046083 в м. Сърта, 046085 в м. Сърта, 035039
в м. Горен клисорман, 024113 в м. Рядката гора,
в землището на с. Красен дол, община Никола
Козлево, с цел преотреждане предназначението
на имотите от земеделска земя в територия за
чисто производство – Пч – за ветрогенератори.
825
10. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с
протокол № 23, решение № 3 от 25.08.2010 г. на
ОЕСУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект на ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване (подземен кабел 20 kV) за МВС
„Црънча“, землище с. Ваклиново, община Сатовча,
преминаващо през имоти № 1164 – полски път,
1167 – местен път, и 15141 – полски път, по КВС
на землището на с. Ваклиново, ЕКАТТЕ 10046,
община Сатовча. Проектът е изложен за разглеждане в стая 4 – техническа служба, в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
525

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„Сигнум“ – ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала
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Валентин Василев Христов, с адрес Пловдив,
ул. Йордан Гвазов 1, срещу чл. 15, ал. 1, т. 3
от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането от
движение на моторните превозни средства и
ремаркетата, теглени от тях (загл. изм. и доп.,
ДВ, бр. 105 от 2002 г.), издадена от министъра на
вътрешните работи, обн. в „Държавен вестник“,
бр. 31 от 2000 г.; изм., бр. 48 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2002 г.; изм. с Решение № 7802
от 23.07.2003 г. на ВАС – ДВ, бр. 68 от 2003 г.;
изм., бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 34 от 2006 г.;
доп., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 20, бр. 40
и бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2009 г.,
по което е образувано адм.д. № 16398/2010 по
описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
864
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от сдружение с нестопанска
цел Гражданска инициатива „Справедливост“,
представлявано от председателя на УС Иван
Груйкин, действащ и лично, с която се оспорва
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси,
приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., по което
е образувано адм. д. № 12183/2010 по описа на
Върховния административен съд.
865
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Мария Димитрова Янева-Кадинова
и Донка Илиева Янева на Решение № 2405-10 от
23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ за кв. Св.
Никола – Варна, в частта за ПИ 3170, 3171 и 3172
и имот № 613в в кв. 7. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3599/2010 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
788
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 2608/2010
по жалба на Петър Петров Петров на приетия с Решение № 1732-13 от протокол № 17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от протокол
№ 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО
„Ален мак“, Варна, в частта на ПИ № 1012. Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което да съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
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изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Петър Петров Петров.
840
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2662/2010 по оспорване,
предявено от Мариана Иванова Николова срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г.
и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“, Варна, в частта на имот пл.
№ 774. Заинтересованите страни имат право
да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението,
като представят заявление до Административен
съд – Варна, което да съдържа: трите имета и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани, трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв, фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес, номер на
делото, акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал, изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник, подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Мариана Иванова Николова.
841
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2245/2010 по оспорване,
предявено от Мирослав Стефанов Досев срещу
Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Боровец – юг, Варна, в частта на имот
п л. № 3744. Заин тересовани те ст рани имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението,
като представят заявление до Административен
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани, трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв, фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес, номер на
делото, акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал, изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник, подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Мирослав Стефанов Досев.
842
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Даринка Дучева Габровска на Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение
№ 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален
мак“ в частта за парцел № 99. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2344/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
899
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Таня Колева Петрова, Любомир Йорданов
Димитров и „Булконтакт“ – ЕООД, на Решение
№ 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18
от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален мак“ в
частта за ПИ № 10135.2515.801. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2861/2010 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
900
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Мартин Анатолиев Атанасов и
Деян Димов Димов на Решение № 1732-13/17 от
13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен
ПУП – ПУР СО „Ален мак“ в частта, касаеща
имоти № 3550, 3551, 3552. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 2860/2010 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
901
Пловдивският административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че от областния управител на област
Пловдив е постъпило оспорване на Решение
№ 101, взето с протокол № 15 от 23.11.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Стамболийски, относно
приемане на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 1 на Общинския съвет – гр. Стам-
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болийски, за осигуряване и спазване на обществения ред, опазване на обществената собственост,
частната собственост и чистотата на територията
на община Стамболийски, приета с Решение
№ 34, взето с протокол № 6 от 28.08.1998 г., по
което е образувано адм. д. № 2713/2010 г. Делото
е насрочено за 23.03.2011 г. от 14 ч.
879
Административният съд София-град уведомява, че е образувано адм.д. № 383/2010 на ІІ
отделение, 38 състав, насрочено за 9.03.2011 г. от
14,30 ч. по жалба на Траянка Костадинова Пешева, Василка Божилова Веселинова, Любомир
Божилов Пешев, Величко Георгиев Божилов и
Спас Георгиев Илиев срещу Решение № 551 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно УПИ ІV и УПИ І-2560 в кв.
24 по новия план за регулация и застрояване на
ж.к. Младост 1. Всяко заинтересовано лице може
да поиска конституирането му като ответник по
делото със заявление, подадено до съда по номера
на делото, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
588
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 2976/2008 по установителен иск за признаване
на собственост и иск за отмяна на нотариални
актове, заведен от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ
„Александър Цонев – РИО“ срещу Веселинка
Асенова Михайловска с последен известен адрес
София, бул. Васил Левски 31, ет. 4, която като
ответница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
891
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 2976/2008
по установителен иск за признаване на собственост
и иск за отмяна на нотариални актове, заведен
от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ „Александър Цонев – РИО“ срещу Георги Тодоров Мусев с неизвестен адрес в Република България, който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
892
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Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2976/2008
по установителен иск за признаване на собственост
и иск за отмяна на нотариални актове, заведен
от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ „Александър Цонев – РИО“ срещу Андрей Александър Андреев
Анев с последен известен адрес София, ул. Неофит
Рилски 47, ет. 2, ап. 10, който като ответник в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
893
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2976/2008
по установителен иск за признаване на собственост
и иск за отмяна на нотариални актове, заведен
от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ „А лександър
Цонев – РИО“ срещу Иван Асен Андреев Анев
с последен известен адрес София, ул. Неофит
Рилски 47, ет. 2, ап. 10, който като ответник в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
894
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2976/2008
по установителен иск за признаване на собственост
и иск за отмяна на нотариални актове, заведен
от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ „Александър Цонев – РИО“ срещу Елиана Хортанс Режин-Моллова с последен известен адрес София, ул. Цар
Иван Асен II № 1, вх. Б, която като ответница
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
895
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 2976/2008 по установителен иск за признаване
на собственост и иск за отмяна на нотариални
актове, заведен от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ
„Александър Цонев – РИО“ срещу Люси Патриция
Полин-Моллова с последен известен адрес София,
бул. Васил Левски 11, която като ответница в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
896
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 2976/2008 по установителен иск за признаване
на собственост и иск за отмяна на нотариални
актове, заведен от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ
„Александър Цонев – РИО“ срещу Мария-Анна
Моллова с последен известен адрес София, бул.
Васил Левски 11, която като ответница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
897
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 2976/2008
по установителен иск за признаване на собственост
и иск за отмяна на нотариални актове, заведен
от ЕТ „Костадин Пунев“ и ЕТ „Александър Цонев – РИО“ срещу Екатерина Крумова Калчева с
последен известен адрес София, бул. Васил Левски
1, вх. А, която като ответница в едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
898
Димитровградският районен съд призовава
Карлос Доналд Мартис, роден на 13.12.1967 г.,
гражданин на Холандия, няма регистриран постоянен или настоящ адрес, да се яви в едномесечен срок от обнародването в съда, за да получи
преписи от исковата молба и приложенията є
като ответник по гр.д. № 10/2011, заведено от
Мариела Иванова Картелова по чл. 132, ал. 1,
т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
589
Севлиевският районен съд съобщава на Армен Грачикович Берберян, роден на 21.06.1970 г.,
арменски гражданин, с неизвестен постоянен и
настоящ адрес, да се яви в стая 310 на Севлиевския
районен съд за получаване препис от искова молба
с приложенията по заведено гр. д. № 2049/2010,
по молба на Силвия Евстратиева Юлиянова от
Севлиево, област Габрово, ул. Бреза 22, с правно
основание 127а СК.
839
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Туран Алдемир, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 21.03.2011 г. в 10,30 ч.
като ответник по гр. д. № 483/2010, заведено от
Селвихан И. Алдемир. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
838
Ямболският окръжен съд обявява, че в съда
е образувано гр. д. № 478/2010 г., насрочено за
10.V.2011 г. в 10 ч. по предявен иск от Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност чрез председателя є проф.
Стоян Илиев Кушлев, с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД срещу: Пламен Христов Парушев и Валя Георгиева Парушева, и двамата от
Ямбол, ул. Мраморно море 39А, и ЕТ „Маринберг ВПГ – Пламен Парушев“, представляван от
Пламен Христов Парушев, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Мраморно море 39А:
От Пламен Христов Парушев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
1/2 ид. ч. от празно дворно място, в с. Кукорево,
цялото от 718 кв. м, урегулирано, съставляващо
имот пл. № ІV – 81, в кв.6 по плана на селото,
придобит от Пламен Христов Парушев с нот.акт
за покупко-продажба на недв. имот № 137, том Х,
дело № 3015/1993; първи етаж от масивна жилищна
сграда в Ямбол на ул. Мраморно море № 39А,
целият от 58 кв. м, състоящ се от две стаи, кухня
и две тераси – едната южна, а другата – западна,
мазе от 29 кв. м – западно изложение, заедно с
1
/2 ид. ч. от отстъпено право на строеж върху
общинско дворно място, цялото от 430 кв. м,
урегулирано, съставляващо пл. № 1551, 1552, за
който е отреден парцел І, кв. 26 по плана на
града. По скица представлява: първи етаж от
масивна жилищна сграда в Ямбол, ул. Мраморно
море 39А, ет. 1, представляващ самостоятелен
обек т с и ден т ифи к ат ор 87374.543.573.2.1 по
кадастралната карта на Ямбол, одобрена със
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заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г., с площ 58
кв. м, с предназначение – жилище, при съседи: над обекта 873374.543.573.2.2 и мазе от 29
кв. м, състоящо се от две стаи и салон с вход
откъм улицата, съгласно нот. акт № 1500, том
Х, дело № 3164 от 08.ХІ.1996 на ЯРС. Сграда в
Ямбол, ул. Мраморно море 39А, с идентификатор
87374.543.573.3 по кадастрална карта на Ямбол, с
площ 12 кв. м с предназначение – еднофамилна
жилищна сграда, без строителни книжа. Сграда в
Ямбол, ул. Мраморно море 39А, с идентификатор
87374.543.573.4 по кадастрална карта на Ямбол,
с площ 29 кв. м с предназначение – постройка
на допълващо застрояване, без строителни книжа. Сграда в Ямбол, ул. Мраморно море 39А, с
идентификатор 87374.543.573.5 по кадастрална
карта на Ямбол, с площ 35 кв. м с предназначение – постройка на допълващо застрояване,
без строителни книжа. 1/2 ид. ч. от правото на
собственост върху поземлен имот в Ямбол, ул.
Мраморно море 39А, с идентификатор 87374.543.573
(стар идентификатор 1551.0), пл. № 151, с площ
446 кв. м (по нот. акт, вписан под № 37, том ХІ,
дело № 2298/2005 в Служба по вписвания – Ямбол – 430 кв. м). Сградите с идентификатори
87374.543.573.2.1, 87374.543.573.3, 87374.543.573.4,
87374.543.573.5, гаражът и мазе от 29 кв. м към
сграда с идентификатор 87374.543.573.2.1 са построени върху поземлен имот с идентификатор
87374.543.573 (стар идентификатор 1551.0), пл.
№ 1551 при съседи: 87374.543.581, 87374.543.580,
87374.543.574, 87374.543.572 и 87374.543.587, придобит от Пламен Христов Парушев с нот. акт за
покупко-продажба на недв. имот № 150, том Х,
дело № 3164/96 и нот. акт за покупко-продажба
на недв. имот № 148, том ІІІ, дело № 348/2005 г.;
лек автомобил марка „Рено“, модел 19, с рег. № У
11 64 АА, закупен от Пламен Христов Парушев
с договор за продажба на МПС от 30.VІ.2000 г.;
лек автомобил марка „Исузу“, модел „Амиго“,
с рег. № У 30 33 АА, закупен от Пламен Христов Парушев с договор за продажба на МПС
от 03.Х.2000 г.; наличната сума ведно с лихвите
по банкова сметка BG 94UBBS80021012305116,
открита на 02.VІ.2003 г. в „ОББ“ – АД, офис
„Ямбол“, ведно със законната лихва, считано
от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното плащане, с
титуляр Пламен Христов Парушев; наличната
сума ведно с лихвите по банкова сметка BG
94UNCR75272044714610, открита на 11.VІ.1998 г. в
„Уникредит Булбанк“ – АД, офис „Ямбол“, ведно
със законната лихва, считано от 13.ХІІ.2010 г. до
окончателното плащане, с титуляр Пламен Христов Парушев; наличната сума, ведно с лихвите
по банкова сметка BG 48UNCR96600020842303, открита на 18.І.2005 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД,
офис „Ямбол“, ведно със законната лихва, считано
от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното плащане, с
титуляр Пламен Христов Парушев.
От Пламен Христов Парушев в качеството
му на ЕТ „Маринберг – ВПГ – Пламен Парушев“,
БУЛСТАТ 020529559 на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: наличната сума ведно с лихвите по
банкова сметка в лева BG 60RZBB91551062562018,
от к ри та на 20.V ІІ.20 07 г. в „Райфайзенбанк
Българи я“ – ЕА Д, офис „Ямбол“, ведно със
законната лихва, считано от 13.ХІІ.2010 г. до
окончателното плащане, с титуляр ЕТ „Ма-
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ринберг – ВПГ – Пламен Парушев“, БУЛСТАТ
020529559; наличната сума ведно с лихвите по
банкова сметка в евро BG 48RZBB91554462562002,
открита на 07.ХІ.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, офис „Ямбол“, ведно със законната
лихва, считано от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното
плащане, с титуляр ЕТ „Маринберг – ВПГ – Пламен Парушев“, БУЛСТАТ 020529559; наличната
сума, ведно с лихвите по банкова сметка BG
90PRCB92301025747119, открита в „Прокредит
банк“ – АД, офис „Ямбол“, ведно със законната
лихва, считано от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното
плащане, с титуляр ЕТ „Маринберг – ВПГ – Пламен Парушев“, БУЛСТАТ 020529559.
От Пламен Христов Парушев и Валя Георгиева
Парушева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: 215/430 ид. ч. от УПИ І – 1551,
1552, целият с площ 430 кв. м в кв. 26 по плана
на Ямбол, ведно с построения имот пл. № 1551 и
гараж. По скица представляващ 215/430 ид. ч. от
поземлен имот с идентификатор 87374.543.573 и
1/2 ид. ч. от отстъпеното право на строеж върху
ПИ с идентификатор 87374.543.573 и построения
върху същия поземлен имот гараж, придобит от
Пламен Христов Парушев с нот. акт за покупко-продажба на недв. имот № 148, том ІІІ, дело
№ 348/2005 г.; лек автомобил „Нисан Терано“,
модел „Пикап“, с рег. № У 41 56 ВВ, закупен от
Пламен Христов Парушев с договор за продажба
на МПС от 19.ХІІ.2003 г.; товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“, с рег. № У 97 52 КК,
закупен от Пламен Христов Парушев с договор
за продажба на МПС от 26.Х.2005 г.; лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, с рег. № У
81 69 АВ, закупен от Пламен Христов Парушев
с договор за продажба на МПС от 04.ІХ.2007 г.;
мотоциклет марка „KWANG JANG MOTOR“,
модел „KIMCO“, с рег. № У 13 86 А, закупен от
Пламен Христов Парушев с договор за продажба на МПС от 28.ІІІ.2007 г.; мотоциклет марка
„Кавазаки“, модел „VN 800“, с рег. № У 18 23 А,
закупен от Пламен Христов Парушев с договор
за продажба на МПС от 06.Х.2009 г.
От Пламен Христов Парушев и Валя Георгиева
Парушева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: таванско помещение под № 8 от
35 кв. м с идентификатор 87374.542.44.18.7, заедно
със съответните прилежащи части и отстъпено
право на строеж, придобит от Валя Георгиева
Парушева с нот. акт за покупко-продажба на недв.
имот № 23, том ІІІ, дело № 363/2007 г. Таванско
помещение под № 8 от 35 кв. м с идентификатор
87374.542.44.18.7, заедно със съответните прилежащи части и отстъпено право на строеж при
граници: на същия етаж – обекти с идентификатор 87374.542.44.18.8, под обекта идентификатор
87374.542.44.18.5; лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „ЦЛК 200“, с рег. № У 06 09 АН, закупен от
Валя Георгиева Парушева с договор за продажба
на МПС от 05.ІХ.2009 г.
От Валя Георгиева Парушева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: наличната
сума ведно с лихвите по банкова сметка BG
30UBBS80021019883520, открита на 04.VІ.2007 г. в
„ОББ“ – АД, офис „Ямбол“, ведно със законната
лихва, считано от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното
плащане, с титуляр Валя Георгиева Парушева;
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наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка BG 82UNСR96600020844116, открита на
18.І.2005 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, офис
„Ямбол“, ведно със законната лихва, считано
от 13.ХІІ.2010 г. до окончателното плащане, с
титуляр Валя Георгиева Парушева.
От Пламен Христов Парушев и Валя Георгиева
Парушева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: сумата от продажбата на лек
автомобил марка „БМВ“, модел „318“, с рег. № У
07 98 АВ в размер 3600 лв.; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „S
350TD“, с рег. № У 39 63 ВВ, в размер 10 200 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Фолксфаген“, модел „Голф“, с рег. № У 32 08 Н,
в размер 2800 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с рег. № У
37 96 НК, в размер 12 800 лв.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.V.2011 г. от 10 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Съдът указва на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното в обявлението имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене
по делото пред първата инстанция.
843
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4358 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2095/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саел инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 151, ап. 6, с предмет на дейност:
инженерингови и всякакъв вид консултантски
услуги в областта на енергетиката, проектиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на
електрически централи и други съоръжения за
енергийната промишленост, външнотърговска
дейност – внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни и
спедиционни сделки (без поща) и всякакви други
дейности и услуги, незабранени от закона и под
формата на предприятие, по предмет и обем
изискващо делата му да се водят по търговски
начин по законоустановения ред, а когато се
изисква разрешителен режим или лиценз, след
издаването на съответното разрешение или лиценз
по нормативноустановения ред. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Салваторе Мартино.
7372
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4369 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2097/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дилк – дистрибуция и логистика
Казанлък“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Христо Ботев 16, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: дистрибуция на стоки
и услуги, транспортна дейност, спедиция, логистични, консултантски и информационни услуги,
търговско представителство, агентство и посредничество, производство и продажба на хранителни
стоки, а когато има разрешителен режим – след
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съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Константин Стефанов Стоянов.
7373
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4377 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2105/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рио – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 128,
вх. А, ет. 7, ап. 49, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
превозни сделки, превозни услуги, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, таксиметрови, хотелиерски услуги, внос и износ на стоки, внос
и търговия със стоки и материали на дребно и
едро, преводаческа дейност от български на чужди
езици, от чужди езици на български и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Светла
Иванова Камбурова-Бинева.
7374
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4379 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2107/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Респект 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Златан Станчев 16,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: дървопреработване и обработка на дървен материал, проектиране,
строителство, ремонт, монтаж и поддръжка на
жилищни и промишлени сгради, търговия, строителна и предприемаческа дейност, информационни
услуги, представителство на наши и чужди фирми, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след получаване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Колев Иванов.
7375
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2411 от 12.VІІ.2007 г. по ф. д. № 1149/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Матен“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Козлодуй 27, ап. 3, с предмет на
дейност: консултации и посредничество в област
та на финансите, управлението, застраховането,
лизинга, управлението на човешките ресурси,
земеделието, маркетинга, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, покупка на ценни книги
с цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
менителници, записи на заповед и чекове, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякакви
други дейности, незабранени със закон при спазване на нормативно установения ред, а когато има
разрешителен режим – след издаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Велизар
Георгиев Балабанов, Валентин Матев Филипов и
Здравко Живков Иванов и се управлява и представлява от Валентин Матев Филипов.
7376
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4385
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2113/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Колито“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Крън, ул.
Ген. Столетов 46, с предмет на дейност: покупка
на всички видове стоки или други вещи, незабранени от закона, с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки, незабранени от
закона, с цел продажба в страната и в чужбина,
транспортна, вкл. и международен транспорт,
комисионна, складова, лизингова, туристическа,
рекламна и ресторантьорска дейност, всички
като предприятие по смисъла на ТЗ, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с интелектуална собственост,
а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Янев Лолов и Мария Христова Лолова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7377
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4512 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2163/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кондор транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Чирпан, ж. к. Младост, бл. 13, вх. Г,
ап. 51, с предмет на дейност: всякаква незабранена
от закона търговска дейност, а когато се изисква
разрешение, след получаването му. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Боян Петров Колев.
7928
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4600 от 4.І.2008 г. по ф. д. № 2211/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би Енд Би“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, бул. Митрополит М.
Кусев 7, вх. В, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща); превозни,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности, незабранени от закона при
спазване на нормативноустановен ред, а когато
има разрешителен режим – след съответното
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разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Евангелос
Паралампус Вудурис.
7929
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4599 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2210/2007 вписва
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Наталия – Георги“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ж. к. Железник,
ул. Загорка 20, вх. Б, ет. 2, ап. 33, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
търговия с хранителни стоки, търговско представителство, посредничество и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, които
по обем и предмет изискват водене по търговски
начин, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Деница Николаева Генова.
7930
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4593 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2204/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йоанна – Кик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев
117, вх. Б, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество и сделки с недвижими
имоти, покупка, търговско представителство и
посредничество, комисионна, превозна, складова,
лизингова, рекламна, таксиметрова, превозна,
външноикономическа дейност, експорт и реекспорт, придобиване на дялове и участия в други
дружества, производство, търговия със селскостопанска продукция и всякакви други търговски
дейности и услуги, незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Кремена
Динева Манолчева.
7931
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4543 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2193/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Солис
Рент“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 42, вх. А, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон, изискваща водене
по търговски начин при спазване на нормативноустановения ред, след издаване на съответните
разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 269 510 лв., със съдружници Татяна
Вълева Митева, „Хомил“ – ООД, Стара Загора,
представлявано от Валентина Господинова Минчева, и „Силест“ – ООД, Бургас, представлявано
от Татяна Вълева Митева, която управлява и
представлява.
7932
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4537 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2187/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Евро – Бат“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Ген.
Иван Пашинов 18, вх. О, ет. 3, ап. 8, с предмет
на дейност: посредническа дейност по наемане на
търсещи работа лица в България и/или в чужбина,
търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, външна
и вътрешна търговия, транспортна дейност и всякаква друга производствена и търговска дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след издаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Данка Динева Русева, Джузепе Колюсиа и Димчо Проданов Калъчев и се управлява
и представлява от Данка Динева Русева.
7933
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4539 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2189/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мони Симеон Илиев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Хрищени, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро, електромонтажни
услуги, производство на заготовки, производство и
търговия с електроматериали и метални изделия,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
изваждане на настилъчен и облицовъчен камък
от кариери и търговия с такъв, покупко-продажба
на автомобили от България и чужбина, вътрешна
и външна търговия търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови, лицензионни сделки,
рекламна, външнотърговска, туроператорска,
туристическа, транспортна дейност – въздушен,
воден и сухопътен транспорт, вкл. покупко-продажба на транспортни услуги, покупка, архитек
турно проектиране, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хотелиерство, ресторантьорство, преводачески услуги,
посредническа дейност по информиране и наемане
на работа в страната и в чужбина (след издаване
на разрешение съгласно Наредбата за условията
и реда за извършване на посредническа дейност
по информиране и наемане на работа) и всякакви други дейности, незабранени със закони или
водещи се по търговски начин. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Симеон Стефанов Илиев.
7934
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4521 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2172/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маркет 21“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Княз Ал. Батенберг
10, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия,
търговско представителство и посредничество,
рек лам на, т у рис т и ческ а, вън ш но т ърг овск а,
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външноикономическа дейност, всякаква друга
незабранена от закона стопанска дейност, а когато има разрешителен режим – след получаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Митев Иванов.
7935
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4513 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2164/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хитауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура-север, бл. 63,
вх. В, ап. 60, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, складови, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, консултантски услуги, всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режем – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 10 000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Добринка Николова Ташкова.
7936
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4541 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2191/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Загора Прайм“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 56, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след издаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Карл Антъни Брадбъри и Никълъс
Джон Дюкуорт, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
7937
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4544 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2194/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДДЗ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Стара Загора, ул. Августа Траяна 48, вх. Б,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: изкупуване и
продажба на автомобили, моторни и пътнопревозни средства – втора употреба, услуги за техническа диагностика, балансиране и ремонт на
машини и съоръжения, представяне на услуги по
своето естество, водещи се по търговски начин,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова, външноикономическа
търговска дейност, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякакви
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след получаване
на съответното разрешение или лиценз. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Деница Динева Златева.
7938
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4340 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2078/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Шар – 007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Шейново, ул. Октомври
11, с предмет на дейност: покупка на стоки и
вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска
и земеделска продукция – растителна и животинска, складови, лицензионни, спедиционни,
валутни, комисионни, лизингови, франчайзингови, превозни сделки, вкл. таксиметрови, със
собствени и наети превозни средства, сделки
с интелектуална собственост, сделки за стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информа ц ион н и, п рог рам н и, п роек та н т ск и,
импресарски, консултантски, преводни услуги,
сервизно обслужване и ремонт на МПС и др.,
търговско представителство и посредничество
на чуждестранни и местни физически и юридически лица, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякакви
други, разрешени от закона дейности, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Керезова Чуканова.
7939
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4527 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2178/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Стагедо“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Преславен, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален и обработен вид,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, козметични, фризьорски, компютърни
(по законоустановения ред), заваръчни дейности
и всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Стойка Георгиева Дончева.
7940
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4519 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2170/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Практика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Хрищян войвода
18, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство, изкупуване, преработка, търговия,
внос, износ на стоки от хранителен и нехранителен характер и на селскостопанска продукция,
разкриване на търговски обекти, комисионна
търговия, услуги на граждани и фирми и всички
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други дейности, разрешени от закона, а за тези
с разрешителен режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Желев Иванов.
7941
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4531 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2181/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Драгонс ден“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Чирпан, бул. Георги Димитров
20, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и/или в чужбина, експорт, импорт и
реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща),
складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски,
транспортни, рекламни, информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни,
фотографски и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и посредничество в тази област, лизинг и
всякакви други дейности, разрешени от закона и
съгласно изискванията на законодателството, а
когато има разрешителен режим – след издаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кевин Джон Клейдън.
7942
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4540 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2190/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Диневи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 28, вх. А, ет. 3,
ап. 40, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба и
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство,
туристическа дейност, транспортни, рекламни,
информационни, програмни услуги и всякаква
друга помощна и съпътстваща дейност при спазване на нормативно установения ред, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Диан Цанев
Динев и Емилия Христова Динева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7943
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4275 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1364/95 вписа
промени за „Финекс“ – ООД: освобождаване като
управител на Златенко Димитров Колев.
7356
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4164 от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 520/2004 вписа промени
за „Зефир“ – АД, Стара Загора: вписва освобождаване на членовете на СД Слави Христов
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Пискюлев, Станчо Кънчев Червенков и Христина
Николаева Мартинова; избиране за членове на
СД на Слави Христов Пискюлев – изпълнителен
директор, Станчо Кънчев Червенков – председател
на съвета на директорите, и Христина Николаева
Мартинова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Слави Христов Пискюлев.
7357
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. № 909/95 допуска прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2003, 2004,
2005 и 2006 г. на „Булметал“ – ООД, гр. Гурково.
7358
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4165 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 731/2007 вписа
промени за „Джиесжи реклама“ – ООД: приемане за съдружник на Ценко Петров Стоянов;
прехвърляне на дружествени дялове; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7359
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 4169 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 133/97 вписа промени за „Интер одит“ – ЕООД:
промяна в наименованието на „Интер одит – София“ – ЕООД; промяна на седалището и адреса
на управление на София, район „Триадица“, кв.
Иван Вазов, ул. Краище 37, вх. В, ет. 3, ап. 48;
вписва прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.
7360
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4421 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1635/2003
вписа промени за „Агрумент“ – ООД: приемане
за съдружник на Диана Даниилова Азманова;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Ани Лазарова Гешева; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7361
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4403 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 631/2005
вписа промени за „Юг груп комерс“ – ЕООД:
прехвърляне на дружествени дялове; дружеството
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Ива Живкова Николова;
вписва прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.
7362
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4391 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1584/2004 вписа
промени за „Арие“ – ООД: промяна седалището и адреса на управление на с. Крън, община
Казанлък, ул. Недю Гюдюлев 2; прехвърляне
на дружествени дялове; освобождаване на съдружника и управителя Алиат Реджеб Малджи;
промяна в наименованието на „Арие“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик Любомир Златков Лекор;
вписва прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.
7363
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4375 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2103/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Лексконсулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Стара планина 7, вх. А, ет. 7,
ап. 51, с предмет на дейност: консултантски услуги, търговия, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционни (без поща), складови,
бартерни и консигнационни сделки, превозни
сделки в страната и в чужбина, производство,
изкупуване и т ърговия със селскостопанска
продукиця, производство и търговия на метални
изделия, всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Борислав Христов Шабарков, Пламен Атанасов
Кордов и Димитър Тенев Димитров и се управлява и представлява от Димитър Тенев Димитров.
7364
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4289 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2061/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радо и Мафи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Чирпан, ул. Московска олимпиада 43,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и/или в чужбина, експорт, импорт и реекспорт,
търговия на едро и дребно, производство и търговия с храни, хранителни стоки, стоки за бита,
селскостопански стоки, вкл. и стоки собствено
производство, цигари и алкохол (след лиценз), производство и/или продажба на текстилни изделия,
търговия със строителни материали и железарски
стоки, разкриване и експлоатация на автомивка,
разкриване и експлоатация на ресторанти, кафеаперитив и други питейни заведения, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни, таксиметрови,
рекламни, информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни, фотографски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и посредничество
в тази област, услуги по изваряване на ракия и
други високоалкохолни и нискоалкохолни напитки,
лизинг и всички други дейности, разрешени от
закона и съгласно изискванията на законодателството, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Миткова Иванова.
7365
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4282
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2054/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Волф“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Заго-
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ра, кв. Индустриален, административна сграда
на „Бисер Олива“ – АД, офис 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
преработка и производство на растителна и
животинска продукция, продажба на стоки собствено производство, селскостопанска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, превозни, складови, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хо т ел иерск и, т у рис т и ческ и, консул та н т ск и,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
по предмет и обем изискваща водене по търговски начин в страната и в чужбина, а когато се
изисква разрешение, след неговото придобиване.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Ангелов Ангелов, Лука Ангелов Ангелов, Велимир Иванов
Магурев и Боян Ангелов Бончев и се управлява
и представлява от Иван Ангелов Ангелов и Лука
Ангелов Ангелов заедно и поотделно.
7366
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4353
от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2090/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фармпро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица,
с предмет на дейност: търговско-консултантска
дейност за реализация и продажба на всякакъв
вид стоки, промишлени изделия и консумативи,
производство и търговия с всякакъв вид стоки
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
вещи с цел последваща продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция
(без дивечови кожи), промишлени изделия и стоки
за бита, вътрешно- и външнотърговска дейност
чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни,
реекспортни, лизингови и други сделки и операции,
строителство на всякакъв вид обекти, отдаване под
наем на жилищни и стопански сгради, вътрешен
и международен туризъм, транспортна, спедиторска (без поща), посредническа, дистрибуторска и
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или нормативен акт, която по предмет и обем
изисква водене по търговски начин в страната и
в чужбина, а когато се изисква разрешение – след
придобиването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Ангел Иванов Ангелов.
7367
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4348 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2086/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Неди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Стара Загора, ул. Марио Жеков 11, ет. 1,
с предмет на дейност: козметични и фризьорски
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен
вид, търговия, търговско представителство и
посредничество и всякакви други дейности и
услуги, незабранени от закона, по обем и предмет
изискващи водене по търговски начин, а когато
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има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Нели
Митева Трендафилова.
7368
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4351 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2088/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инотех – 87“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, кв. Железник, ул.
Венера 1, с предмет на дейност: търговия, производство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество на
местни и чужди физически и юридически лица,
рекламни, информационни, програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга
помощна и съпътстваща дейност при спазване
на нормативно установения ред, а когато има
разрешителен режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Златина
Николаева Димитрова.
7369
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4352 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2089/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саут старс трейд къмпани“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Захари
Княжески 73, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка с цел продажба на стоки в необработен
или преработен вид за последваща препродажба, внос и износ, търговско посредничество при
сключване на сделки и всякакви други търговски
дейности, разрешени от закона, а когато се изисква
специално разрешение, след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и се управлява от едноличния
собственик на капитала Максим Луценко.
7370
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4355 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2092/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лидер
8888“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Ген. Гурко 28, ет. 3, ап. 9, с
предмет на дейност: ресторантьорство, посредническа и консултантска дейност при сделки с
недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, инвестиции и
управление на недвижими имоти, транспортна,
строително-ремонтна, лизингова дейност, търговия на едро и дребно с промишлена и селскостопанска продукция, хотелиерство, търговско
посредничество и представителство и всякаква
друга незабранена от закона стопанска дейност
в страната и в чужбина, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Мина Петкова Станчева и Петко Кънчев Петков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7371
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4548 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1159/2002
вписа промени за „Булметал трейдинг“ – ЕООД:
промяна в адреса на управление на гр. Гурково,
ул. Прохода 37; приемане на съдружника Генка
Станчева Колева; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Кольо
Атанасов Колев; дружеството ще се представлява и управлява от управителя Кольо Атанасов
Колев; вписва прилагането на заверено копие от
изменения учредителен акт.
7918
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1975/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Тоникс – Йорданка Каменова – Цветомир
Каменов“ – Стара Загора, от едноличния търговец Цветомир Генов Каменов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Каменови“ – ООД, Стара Загора.
7919
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4476 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 124/2006 вписа
промени за „Адам ауто“ – ООД: освобождаване на
управителя Стоян Георгиев Стоянов; избиране за
управител на Стефан Асенов Нонов; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Стефан Асенов Нонов; вписва прилагането на
заверено копие от изменения дружествен договор.
7920
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4475 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1018/2003
вписа промени за „Анси – 31“ – ЕООД: промяна
адреса на управление – Стара Загора, ул. Петко
Р. Славейков 88, вх. А, ет. 4, ап. 27; промяна в
името на собственика и управител Анелия Сидерова Иванова; вписва прилагането на заверено
копие от изменения учредителен акт.
7921
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4298 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 142/2006 вписа
промени за „ММ строител – Митев“ – ЕООД:
приемане за съдружник на Димо Митев Митев;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Митьо Митев Митев;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Димо Митев
Митев; вписва прилагането на заверено копие от
изменения учредителен акт.
7922
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4505 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1669/2000
вписа промени за „ПМ – груп“ – ООД: избиране за управител на Иван Георгиев Агафонов;
дружеството ще се представлява и управлява
от Иван Георгиев Агафонов и Мадлен Петрова
Димитрова-Драголова заедно и поотделно.
7923
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4479 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 45/2003 вписа
промени за „Астромелия“ – ООД: промяна на
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седалището и адреса на управление на с. Колена,
област Стара Загора; вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
7924
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4470 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 135/2004 вписа
промени за „Травъл ин БГ“ – ЕООД: промяна
адреса на управление – Стара Загора, бул. Руски
1, ет. 1, ап. 16; вписва прилагането на заверено
копие от изменения учредителен акт.
7925
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4471 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 12/2004 вписа
промени за „Зарафарм“ – ООД: прехвърляне на
дружествени дялове; освобождаване на съдружника и управител Красимир Петков Рачев; промяна в наименованието на „Зарафарм“ – ЕООД;
допълва предмета на дейност със: „търговия на
дребно с лекарствени продукти след съответното
разрешение“; дружеството ще се представлява и
управлява от едноличния собственик Антония
Георгиева Драгиева; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
7926
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4451 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3173/95 вписа
промени за „Тракийски плод“ – ООД: заличаване
на управителя Стефка Тянкова Нанковска.
7927
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1182 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 25/2007 вписа промяна за
„Виталис – 3“ – ООД: вписва притежаваните от
съдружниците Мария Божидарова Милева – 13
дяла по 100 лв., и Бойко Иванов Милев – 12
дяла по 100 лв., на Лиляна Димитрова Русева;
освобождава Мария Божидарова Милева и Бойко
Иванов Милев като съдружници; вписва Лиляна Димитрова Русева за едноличен собственик
на капитала; вписва нов предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти;
вписва промяна във фирмата на дружеството:
„Виталис – Попово“ – ЕООД, с управител Лиляна Димитрова Русева, която го управлява и
представлява.
7647
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 91204
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 183/2004 вписа промяна
за „Тузлушка гора“ – ЕООД: освобождава Исмаил
Халилов Ибрямов като управител в дружеството;
вписва Бахтише Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова
за временно изпълняващ длъжността управител
на дружеството (до провеждане на конкурс);
„Тузлушка гора“ – ЕООД, ще се представлява
от управителя Бахтише А хмедова А хмедоваХюсеинова.
7648
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1196 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 612/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дива – Брадърс – Стил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Търовище,
кв. Запад 20, вх. А, ет. 4, ап. 20, с предмет на
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дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, търговия с горива и други нефто
продукти, строителство, производство и продажба
на мебели, производство, продажба и поставяне
на дограма, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем на недвижими имоти, лизинг, всякакъв
друг вид сделки, незабранени със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., безсрочно, със съдружници Николай
Иванов Стоянов и Светослав Иванов Стоянов
и се управлява и представлява от управителя
Николай Иванов Стоянов.
7649
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1190 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 607/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стоянов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Рила 4, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
строителство и ремонт на сгради, проектантска
и инвеститорска дейност, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, рекламна дейност, комисионна, лизингова и
туристическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговия и отдаване под наем на недвижими
имоти, машини, съоръжения, всички дейности,
разрешени от закона, които изискват да се водят
по търговски начин (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Станев Стоянов.
7650
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1195 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 611/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ненков“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Кюстенджа 79, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: строителство и ремонт на сгради, проектантска и инвеститорска дейност, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни
стоки, рекламна дейност, комисионна, лизингова
и туристическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговия и отдаване под наем на недвижими
имоти, машини, съоръжения, всички дейности,
разрешени от закона, които изискват да се водят
по търговски начин (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Румен Ненков Ненков.
7651
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1203 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 616/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Екокомерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
Промишлена зона, с предмет на дейност: производство, външна и вътрешна търговска дейност,
оползотворяване на отпадъци след получаване на
съответното разрешение, рекламна, информационна и консултантска дейност в областта на екологията и управлението на отпадъците, изготвяне
и реализиране на проекти, свързани с екологията
и управлението на отпадъците, комисионна,
спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредническа дейност, отдаване
на транспортни средства под наем и транспортни
услуги в страната и в чужбина, всякакви други
дейности и услуги, незабранени от закона (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., безсрочно, с едноличен собственик на
капитала „Екобулпак“ – АД, София (рег. по ф.д.
№ 6766/2004), и се управлява и представлява от
управителите Милен Тодоров Димитров и Василена Симеонова Михайлова заедно и поотделно,
като за извършване на правни или фактически
действия, от които могат да възникнат задължения
на дружеството в размер над 20 000 лв., управителите представляват дружеството само заедно.
7652
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1194 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 610/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Диел Стайл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Република 18, ет. 8, ап. 24, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени
стоки, транспортна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, туристическа
и рекламна дейност и предоставянето на други
услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, всички дейности, разрешени от закона
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Дияна Иванова Шлегел.
7653
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1205 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 617/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Интернационал Брокер
Системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Радецки 18, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено
производство, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, международна търговия, търговия с авиационни стоки и
въздухоплавателни средства, лизингова дейност,
вкл. на въздухоплавателни средства, авиационен
транспорт, карго превози, карго спедиция, скла-
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дова, лицензионна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, транспортна дейност – вътрешен
и международен транспорт на пътници и товари,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с компютърна
техника и компютърни системи, информационни
технологии, програмно осигуряване, други дейности, които по предмет и обем изискват делата
да се водят по търговски начин (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Юнал Джанбай.
7654
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1184 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 11/2002 вписа
прехвърляне на предприятие с фирма „Иванчевски – Димо Димов“, Търговище, като съвкупност
от права и задължения от едноличния търговец
Димо Христов Димов на „Димов ойл“ – ЕООД.
7655
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1186 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 592/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Петра – Петранка
Ненова“ – гр. Омуртаг, като съвкупност от права
и задължения от едноличния търговец Петранка
Владимирова Ненова на „Петра Нова“ – ЕООД.
7656
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1207
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 75/94 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Темп – Елица
Динкова“ – Търговище, като съвкупност от права
и задължения от едноличния търговец Елица
Тодорова Динкова на „Ему“ – АД.
7657
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1181 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 602/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Виталис – Търговище“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, бул.
Трайко Китанчев 41, вх. Б, ет. 1, ап. 27, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мария Божидарова Милева.
7658
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 863 от 5.IX.2007 г. по ф.д. № 431/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Глеридис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, бул.
Митрополит Андрей 18, с предмет на дейност:
производство и бутилиране на алкохолни, слабоалкохолни и безалкохолни напитки в страната и
в чужбина, транспортна и търговска дейност с
всички стоки, разрешени от закона в страната и
в чужбина, рекламно-информационна, издателска и преводаческа дейност – устни и писмени в
страната и в чужбина (след снабдяване с лиценз
за съответните дейности, за които се изисква та-
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къв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Хари Маргаритов Глеридис.
7659
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1187 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 881/90 вписа прехвърляне
на ЕТ „Белцанто – Белчо Ненов“ от едноличния
търговец Белчо Ненов Петров като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на Цанка Христова Петрова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Белцанто – Белчо
Ненов – Цанка Петрова“ със същия предмет на
дейност и адрес на управление.
7660
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1206 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 525/2006 вписа
промяна за „Родис – Р“ – ООД: прехвърляне на
предприятие с фирма „Родис – Радостина Михова“ – Търговище, като съвкупност от права и
задължения от едноличния търговец Радостина
Стоянова Михова на „Родис – Р“ – ООД.
7661
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1197
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 587/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Айя – Илиан
Христов“, Търговище, като съвкупност от права
и задължения от едноличния търговец Илиан
Младенов Христов на „Айя“ – ЕООД.
7662
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1192 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 609/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Драганов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Търговище, ул. Паисий 4,
вх. А, ет. 4, ап. 3, с предмет на дейност: услуги за
бита и други, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на хранителни стоки
и търговия с тях, строително предприемачество,
проектиране и ремонтни дейности, внос, износ,
външно- и вътрешнотърговска дейност с всички
стоки, разрешени от закона, бартерни сделки,
селскостопанска дейност, комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, валутни сделки, бутик, импресарска дейност, ресторантьорство, хотелиерска,
туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външен и международен транспорт, всички други
дейности, разрешени от закона (след снабдяване с
лиценз за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Драганов Стоянов.
7763
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1076/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на педприятие с
фирма ЕТ „Тони Танчев“ от Тони Жеков Танчев
на Илиян Йорданов Иванов и го вписа като едноличен търговец с фирма „Тони Танчев – Илиян
Йорданов“.
7386
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Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1077/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Ахмед Хилми – Край“ от Ахмед
Хилми Хюсни на Севим Ибрахим Хюсни и я
вписа като едноличен търговец с фирма „Ахмед
Хилми – Край – Севим Хюсни“.
7387
Шуменският 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. № 1079/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Финанс Сървиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Кольо Фичето 10, вх. 4, ет. 1, ап. 82, с предмет
на дейност: счетоводни услуги на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
съответствие с данъчното законодателство на
Република България, включващи: регистрация,
текущо счетоводство, годишно приключване,
ТРЗ, управление на персонал, ДДС, данъци, финансови, данъчни и трудовоправни консултации,
икономически анализи. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Гюлтен Яхяева Джамбазова.
7388
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.01.2007 г. по ф.д. № 4/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„ДКМ“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Преслав 32, вх. 3, ет. 1, ап. 17, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство и търговско
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, превозна, информационна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, в т. ч. технологическо оборудване
и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристическа
и туроператорска дейност, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантска, рекламна и
маркетингова дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Йордан Димитров Йорданов и Калина Марчева
Димитрова, които ще представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
7389
Шуменският 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. № 1085/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ес Експрес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен,
бул. Ришки проход 35, с предмет на дейност:
автокозметични услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажбата им, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия
с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини,
материали, оборудване, резервни части, транс-
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портна техника, МПС и всякакви стоки, за които
не съществува изрична законова забрана, превоз
на пътници и товари със сухопътен, воден или
въздушен транспорт в страната и в чужбина, както
и свързаните с това товаро-разтоварни дейности,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
посредничество и представителство в страната
и в чужбина, хотелиерска дейност, експлоатация
на спортно-развлекателни комплекси, ресторанти
и други подобни заведения, рекламна дейност,
сервизни и други услуги, незабранени от закона,
туристическо обслужване в страната и в чужбина,
програмна и информационна дейност, инженеринг
и маркетинг, строеж (проучване, проектиране,
авторски и технически контрол, изпълнение),
покупка и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, както и друга търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Божидар Стефанов Стефанов.
7390
Шуменският 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. № 1087/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вемар Авто“ – ЕООД (изписва се
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Петър Парчевич 54, ет. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, таксиметрови услуги, всички други дейности, за които няма изрични законови
забрани. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Веселин
Драганов Марков.
7391
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 4/2007 вписва промени за
„ДКМ“ – ООД, Шумен: вписва като съдружник
в дружеството Димитър Йорданов Димитров
чрез прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник в дружеството Йордан
Димитров Йорданов; вписва прехвърлянето на
50 дружествени дяла от напусналия съдружник
Йордан Димитров Йорданов на съдружника Димитър Йорданов Димитров; вписва допълване
предмета на дейност със: „посредничество при
сделки с недвижими имоти, търговия с горива,
гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, т ъргови я със селскостопанска
продукция, издаване на менителници, записи
на заповеди, чекове, превоз на стоки и товари в
страната и в чужбина с товарен или лекотоварен
автомобилен транспорт, таксиметрова дейност,
предприемачество и извършване на строителноремонтни дейности, счетоводни услуги, продажба
на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и
автокозметични услуги, международен транспорт
и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки и други, позволени от закона“;
заличава като представляващ и управляващ
дружеството Йордан Димитров Йорданов; вписва
като представляващ и управляващ дружеството
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Димитър Йорданов Димитров, който ще представлява дружеството заедно и поотделно със
съдружника Калина Марчева Димитрова.
7392
Шуменският 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. № 1088/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Драгошинов“ – ЕООД (изписва се
на латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Велики Преслав, ул. Хаджи Димитър 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, спедиционна
и складова дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, търговия с горива и петролни продукти, комисионни сделки, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-монтажна и
ремонтна дейност, експлоатация на търговски
обекти, организиране на търгове, лизинг, бартерни
сделки и реекспорт, външнотърговска дейност и
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител Веселин Неделчев Атанасов.
7393
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1058/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Полимет“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Спартак 8, с предмет
на дейност: изработка и монтаж на алуминиева
и PVC дограма, проектиране вътрешно- и външнотърговска дейност, строителни и ремонтни
дейности, хотелиерски, туристически, рекламни
услуги, лизинг, международен и вътрешен транспорт (след лицензиране), таксиметров превоз
на пътници и товари, продажба, стругарски и
точиларски услуги, изработка на ножове, сервиз
и поддръжка на компютри и компютърни системи и информационни технологии, комуникации,
откриване на школи и частни училища (след
съответно разрешение), както и други подобни
дейности, които ще се осъществяват при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и
услугите по целия предмет на дейност, както и
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Пламен Донев Иванов и
Марин Трифонов Маринов, които го представляват
заедно и поотделно.
7378
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1057/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Грийнуей Девелопмент“ – ООД (изписва се на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен,
ул. Симеон Велики 24, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
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вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови сделки, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност, външнотърговска дейност,
внос, износ, експорт, импорт, реекспорт и сделки
на бартерна основа със стоките и услугите по
целия предмет на дейност, както и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон, при спазване на специфичните нормативни изисквания.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Франк Хескет, Алекс
Суайн, Браян Хескет и Иван Бончев Чобанов и
се представлява и управлява от Франк Хескет.
7379
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 385/2002 вписа промени
за „Бългериън Лакшъри Сървиз“ – ООД, Шумен:
вписва промяна на фирменото наименование
на дружеството, като досегашното „Бългериън
Лакшъри Сървиз“ – ООД, Шумен, се заменя с
„Вексел“ – ООД, Шумен.
7380
Шуменският 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. № 1062/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Симеон“ – ООД (изписва се на английски език),
със седалище и адрес на управление гр. Смядово,
област Шумен, ул. Ришки проход 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, строително предприемачество,
пакетаж на бързооборотни стоки и хранителни
продукти, търговско представителство и пос
редничество, разработка, разпространение и
внедряване на програмни продукти, изграждане
и поддържане на информационни системи, сделки с интелектуална собственост (след лиценз),
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, рекламни услуги, дърводелски
и шивашки услуги, строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт, извършване
на дейност като обменно бюро, хотелиерство
и ресторантьорство, туроператорска дейност и
туристическа агентска дейност (след лиценз),
предоставяне на допълнителни туристически
услуги, откриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Симеон Карасавидис и Томас Мавридис. Дружеството се представлява и управлява от управителя
Паралис Николаос Атанасис.
7381
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 560/97 вписа промяна за
„Ники – БТ“ – АД, Шумен: увеличава капитала
на дружеството от 3 800 000 лв. на 4 100 000 лв.
чрез издаване на нови 15 000 обикновени поименни
акции с номинална стойност 20 лв.
7382
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Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5/94 вписа промяна
за „Алма“ – ООД, Шумен: освобождава Благой
Русев Белчев като съдружник в дружеството
и за ли чава същи я от т ърговск и я регист ър;
вписва нов съдружник в дружеството – Янка
Димитрова Иванова; вписва нов предмет на
дейност: организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, консултантска дейност
в областта на данъчното законодателство и търговската практика, консултации за получаване
на кредити от финансови институции, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна и превозна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, цесионни сделки, стоков контрол,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране или пред
приемачество, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон в страната и в чужбина;
вписва нов адрес на управление на дружеството:
ул. Съединение 109, ет. 3, офис 6; дружеството се
представлява и управлява от управителя Янка
Димитрова Иванова.
7383
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 79/2007 вписа промени
за „Европласт БГ“ – ООД, Шумен: заличава
като управител и съдружник в дружеството
Станислав Красимиров Преславски; вписва като
съдружник и управител в дружеството Теодора
Вичева Вичева; вписва нов адрес на управление
на дружеството – Шумен, ул. Съединение 215,
ет. 1; дружеството се управлява и представлява в
отношенията си с трети лица заедно и поотделно
от управителите Ивайло Вичев Вичев и Теодора
Вичева Вичева.
7384
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1004/97 вписа промени за
„Интернет Сървис“ – ООД, Шумен: заличава като
съдружници Екатерина Дориянова Бояджиева
и Красимир Иванов Йорданов поради прекратяване участието им в дружеството; заличава
като управител Красимир Иванов Йорданов;
вписва преобразуване на дружеството от ООД в
„Интернет Сървис“ – ЕООД, като седалището,
адресът на управление и предметът на дейност
се запазват; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Кирил Божков Стоянов.
7385
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 243/2004 вписа промени
за „Ада“ – ООД, гр. Велики Преслав, област
Шумен: заличава като съдружник и управител
в дружеството Андон Стойчев Андонов; дружеството се представлява от управителя Стойчо
Андонов Андонов.
7394
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Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 2438/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Жен-Шен Стефан Стефанов“ от Стефан Атанасов
Стефанов на Румяна Радева Калчева и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Жен-Шен
Стефан Стефанов – Румяна Радева“.
7395
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1783/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма „Хера – Христина Маркова“ от Христина Димчева Димитрова на Васил Трендафилов
Александров и го вписа като едноличен търговец
с фирма „Хера – Христина Маркова – Васил
Александров“.
7396
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1042/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на „Вики Прес“ – ООД, Шумен, на „Ел Джи
2007“ – ООД, Шумен.
7397
Шуменският 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. № 1092/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Делиорман – Е“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
управление гр. Каолиново, община Каолиново,
област Шумен, кв. Кус, ул. Акация 7, с предмет
на дейност: производство, покупо-продажба и
преработка на селскостопанска продукция (животновъдство и земеделие), разкриване на магазинна
мрежа и ателиета за продажба на стоки и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, проектиране на културно-битово
и жилищно строителство, сделки с недвижими
имоти, материали и техника, инвеститорски,
строително-монтажни и строително-ремонтни
услуги, строителство и поддържане на пътища
и улични мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, импорт, експорт, рекламна, оказионна, комисионна, спедиционна, транспортноспедиторска, лизингова, туристическа, складова,
ресторантьорска, хотелиерска, импресарска
дейност, посредничество и представителство на
български и чуждестранни фирми, бартерни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Енвер Куртулуш/Куртулуш Енвер.
7398
Шуменският 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. № 1095/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ви енд Ес Партнерс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Цар Иван Александър 54, с предмет на дейност:
фризьоро-козметични дейности, транспортни,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре-
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сарски дейности, лизингова дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строително-ремонтна и строителномонтажна дейност, комисионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, импорт, експорт и
реекспорт на промишлени стоки, дистрибуторски дейности, както и всички други дейности, за
които няма изрични законови забрани. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представител Валентин Руженов Минев.
7399
Шуменският 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. № 1094/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ионики – България – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Велики
Преслав, ул. Неофит Рилски 13, вх. Б, ет. 4, ап. 36,
с предмет на дейност: производство на пластмасови и метални изделия, покупко-продажба на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни,
спедиционни и складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ на автомобили, както и
всички други дейности, незабранени от закона, като
дейностите ще бъдат извършвани след получаване
по съответния ред на необходимото разрешение
по смисъла и според изискванията на законодателството и заплащането на съответните патенти
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Николай Вълков Христов.
7400
Шуменският 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. № 1096/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кръстев – Д“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Априлско въстание 53, ет. 3, ап. 5, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски,
туристически, рекламни, импресарски или други
услуги, консултантска дейност и услуги, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга незабранена от
закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представител Георги
Кръстев Димов.
7401
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 275/2006 и по ф.д.
№ 998/2007 вписа в търговския регистър прехвър-
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ляне на предприятието на ЕТ „Пламена – Венета
Колева“ – гр. Нови пазар, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Пламена – 2002“ – ЕООД, представлявано от
Пламен Петров Колев.
7402
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 290/2007 вписа промени за „Илан“ – ООД, гр. Смядово, област
Шумен: заличава Станислав Кирилов Ангелов
като съдружник; преобразува „Илан“ – ООД,
в еднолично дружество с ограничена отговорност „Илан“ – ЕООД, като преобразуващото се
дружество се прекратява без ликвидация, като
седалището, адресът на управление, предметът
на дейност и управителят остават непроменени;
вписва като едноличен собственик на капитала
на „Илан“ – ЕООД, Илия Живков Илиев.
7403
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 931/2006 вписа промени
за „Балкандрин България“ – ООД, Шумен: вписва
като управител на дружеството Хералд Делер;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ивелин Йовчев Иванов и Хералд Делер, които
ще представляват дружеството пред трети лица
и ще сключват сделки от името на дружеството
заедно и поотделно.
7404
Шуменският 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. № 1098/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ЛДС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Велики Преслав, ул. Кирил
и Методий 12, с предмет на дейност: наемане,
посредничество и търговски сделки с недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм; хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с
едноличен собственик на кипатала, управител и
представител Лорънс Дейвид Строфър.
7405
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1099/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Аврора и сие“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Преслав 63, ет. 2, с предмет на дейност: покупка, обработка, търговия и
услуги на населението с оптични стоки, осъществяване на дейности по здравна консултация по
проблемите на зрението, предприемане на мерки
за корекция на зрението, предписани от лекар,
изработка и продажба на очила и материали за
очна оптика, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически и ресторантьорски услуги, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително-монтажни работи,
лизинг, маркетинг и мениджмънт, импорт, експорт
и реекспорт на стоки и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Златина Трифонова Пенчева и Младина Руменова Асенова, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно.
7406
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1050/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алекс и Ко 04“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. А. Паскалева 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на компютри и
компютърна техника, офис техника, консумативи и други аксесоари, комисионна търговия
с посочените стоки и техника, търговско представителство, посредничество и всички други
дейности, незабранени от закона, организирани
като предприятие съгласно чл. 1 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с
едноличен собственик на капитала, управител и
представител Калоян Атанасов Иванов.
7407
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 96/2002 вписа промени за „Дибор“ – ООД, Шумен: заличава Борис
Станчев Банчев като съдружник и управител на
дружеството; вписва като съдружник и управител
Борислав Василев Братоев, който ще управлява
и представлява дружеството с другия управител
Снежана Димитрова Василева заедно и поотделно.
7408
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1048/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Коралис“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Любен
Каравелов 29, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност:
внос, износ и покупко-продажба на МПС, търговия
на едро и дребно с резервни части – нови и втора
употреба, тенекеджийски и бояджийски услуги,
автопревози, автопаркинг, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна
и превозна дейност, сделки с недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, хранителни
и промишлени стоки, доставка, сервиз и ремонт
на компютърни системи, домакинска и битова
техника, туристическа и хотелиерска дейност,
питейни заведения, ресторантьорство, рекламна
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дейност и маркетинг, внос, износ, бартерни сделки,
реекспорт, външнотърговска дейност по целия
предмет на дейност, геодезически проучвания и
услуги, оценка на недвижими имоти и движими
вещи (след получаване на лиценз), хигиенизиране
на жилища, офиси и помещения на държавни
институции, организиране на детски център за
почасово гледане на деца, организиране на извънучебното време на децата, чествания на рождени
дни, занимални за подготовка на учебния процес,
детска дискокета, оказване помощ на възрастни и
самотно живеещи хора по домовете им и всички
други дейности, незабранени със закон, които
дейности ще бъдат извършвани по търговски
начин съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Гергана Андреева Андреева и Петко Михалев Желязов и се управлява
и представлява от управителя Гергана Андреева
Андреева.
7409
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1047/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хан Пресиян“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Каспичан,
област Шумен, ул. Райко Даскалов 6, с предмет на
дейност: производство и търговия с хранителни,
промишлени и селскостопански стоки, търговско
представителство и посредничество, транспортно
обслужване в страната и в чужбина, всякакви
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и
представител Мария Дончева Николова.
7410
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа промени
за „Узунов Транс“ – ООД, Шумен: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
10 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
7411
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1046/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Анбар“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велики Преслав, ул. Сергей Румянцев
5, с предмет на дейност: дърводобив, вътрешен и
международен транспорт, лесокултурна дейност,
преработка на дървесина и метали, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, селско
стопанство, производство, строителство, преводачески услуги и други незабранени от закона
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Ангел Петров
Ангелов и Диана Йорданова Денчева и се управлява и представлява от управителя Ангел
Петров Ангелов.
7412
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 231/96 вписа промени за „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен: заличава като
членове на съвета на директорите Митко Киров
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Савов, Атанас Съйков Съйков и Иван Кунев Иванов; вписа като членове на съвета на директорите
на дружеството Ирена Кирилова Евтимова, Георги
Методиев Георгиев и Иван Кунев Иванов; дружеството се представлява от избрания изпълнителен
член на СД Иван Кунев Иванов – изпълнителен
директор.
7413
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1056/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Магдалена В. Г. Н. – Бюти“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Черноризец Храбър 6,
ет. 1, ап. 2Б, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със
селскостопанска продукция, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване на
менителници, записи на заповед, чекове, превоз
на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт,
таксиметрова дейност, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и рекламни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, предприемачество и строителноремонтни дейности, счетоводни услуги, продажба
на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и
автокозметични услуги, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и икономически сделки и други позволени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Магдалена Неделчева Вълова.
7414
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 25/2002 вписа промени за „Оранжерия
Янково“ – ООД, с. Янково, област Шумен: заличава
като съдружник и управител на дружеството Кирил
Станков Динев; заличава като съдружник Лилия
Кирилова Станкова; вписва като съдружници в
дружеството Добромир Радев Стоянов и Миглена
Ангелова Петрова чрез прехвърляне на дружествени
дялове; вписва Добромир Радев Стоянов и Миглена
Ангелова Петрова като управляващи и представляващи дружеството заедно и поотделно; заличава
наименованието на дружеството „Оранжерия Янково“; вписва наименование на дружеството „Доми
Билдинг 2007“; заличава досегашното седалище и
адрес на управление на дружеството; вписва ново
седалище и адрес на управление – Шумен, ул.
Стефан Караджа 8.
7415
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1053/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Роксана“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Димитър Благоев 15, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с промишлени стоки и стоки за бита, предоставяне на консултантски и бизнес услуги, всички
други дейности, разрешени от закона и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
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съдружници Росица Колева Димитрова и Елена
Петкова Радушева и се управлява и представлява
от Росица Колева Димитрова.
7416
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 383/2003 вписа промени
за „Амбулатория за специализирана медицинска
помощ – групова практика – Ортохелп“ – ООД,
Шумен: вписва като съдружник в дружеството
Теодора Кулева Тодорова; вписва нов дружествен
договор.
7417
Шуменският 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 № 1061/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Визия“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ильо войвода 3, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: здравна консултация по
проблемите на зрението, предприемане на мерки
за корекция на зрението, предписани от лекар,
изработка и продажба на очила и материали за
очна оптика, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба на едро и дребно в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки на едро и дребно от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
фирми и физически лица в страната и в чужбина,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни услуги, лизинг, международен и вътрешен транспорт (след лицензиране), както и други
подобни дейности, които ще се осъществяват при
условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките
и услугите по целия предмет на дейност, както
и всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Соня Стойчева Иванова и
Веселка Пенчева Влаева, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
7418
Шуменският 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. № 1069/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Статус 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Христо Смирненски 26, с предмет на дейност: счетоводно-финансови
дейности, услуги и консултации, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, разнос, търговия,
производство на хранителни продукти и напитки,
всякакъв вид селскостопанска продукция, промишлени стоки и потребителски стоки, транспортна и
превозна дейност, вкл. и таксиметров превоз на
пътници и товари, покупка, строеж, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, откриване
и експлоатация на обекти за продажба на кафе,
чай, безалкохолни напитки, бира и други стоки,
складови, комисионни, спедиционни, превозни,
бартерни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, туризъм, хотелиерски,
рекламни, информационни и други разрешени
дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представител Райна Величкова Енчева.
7419
Шуменският 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. № 1068/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Агро – Илиеви и сие“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, бул. Плиска 2, ет. 7,
ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство и търговия
със селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници,
записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, аренда на недвижима
собственост, външнотърговска дейност, всички
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Любомир Йорданов Илиев и
Илиян Йорданов Илиев, управлява се от общото
събрание на съдуржниците и се представлява от
управителите Любомир Йорданов Илиев и Илиян
Йорданов Илиев заедно и поотделно.
7420
Шуменският 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. № 1075/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Юмекс – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Нови пазар, ул. Свети Никола
4А, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки, собствено производство, производство на
селскостопанска продукция, хлебопроизводство,
сладкарство, дърводобив и дървообработване,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Милена Стоянчева Христова.
7421
Шуменският 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. № 1074/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ореше“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление с. Зайчино
ореше, община Нови пазар, област Шумен, ул. Д.
Петров 19, с предмет на дейност: производство
и търговия с вино, строителство, покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел
продажба, посредничество при разпоредителни
сделки и наемане на недвижими имоти, консул-
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тации, маркетинг, мениджмънт, управление на
недвижими имоти, разработка на софтуер, сделки
с интелектуална собственост, изследователска
дейност, търговия и доставка на строителни
материали, машини и съоръжения, автомобили,
стоки за бита, промишлени стоки, селскостопанска
продукция, хранителни стоки, бартерни сделки,
консигнационна и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, туристически дейности по
смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма – хотелиерство, ресторантьорство, превоз на пътници
и товари с всички видове транспорт (лекотоварен,
товарен, железопътен, морски и въздушен). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Красимир Живков Даскалов и
Методи Колев Николов, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
7422
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 302/2006 вписа промени
за „Дими – 2006“ – ЕООД, Шумен: заличава Димитър Милков Димитров като управител и представител на дружеството; вписва за управител и
представител на дружеството Снежана Атанасова
Димитрова.
7423
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 306/2004 вписа промяна за
„Андромеда“ – ЕООД, Шумен: заличава Стефанка
Василева Иванова като едноличен собственик на
капитала и управител на дружеството; вписва като
управител и едноличен собственик на капитала
на дружеството Стоян Иванов Стоянов.
7424
Шуменският 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. № 1060/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Ригел“ – ООД (което ще се изписва и на английски и на латински език), със седалище и адрес на
управление Шумен, бул. Ришки проход 18, вх. 1,
ет. 7, ап. 28, и с предмет на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; търговия със селскостопанска продукция; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество;комисионни,
лизингови, спедиционни и превозни сделки; издаване на менителници, записи на заповеди, чекове;
превоз на стоки и товари в страната и чужбина с
товарен или лекотоварен автомобилен транспорт;
таксиметрова дейност; хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и рекламни услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; предприемачество и извършване
на строително-ремонтни дейности; счетоводни
услуги; козметични услуги; дейност като дрогерия;
международен транспорт и туризъм; външнотърговски и външноикономически сделки и други
позволени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Валери Иванов Владимиров и Добринка Станчева Великова и се представлява и управлява от
Добринка Станчева Великова.
7425
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Шуменският 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. № 1084/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Деви“ – ЕООД (изписва се на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Славянски 48, ет. 4, с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти; търговско представителство,
посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, лизинг, реклама, информация, хотелиерство
и ресторантьорство, откриване на увеселителни
заведения за обществено хранене, организиране на
шоупрограми, видео и звукозаписи, лек и товарен
автомобилен таксиметров превоз на пътници и
багажи, външнотърговска дейност, автотранспорт
и сервизна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Василка Василева Дочева.
7426
Шуменският 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. № 1083/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „МГМ – Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Симеон
Велики 59, ап. 35, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
производство и реализация на стоки собствено
производство; производство, добиване и търговия
със строителни материали, строителство, строително-ремонтни дейности, проектиране, консултантски услуги в строителството, инвеститорски
контрол, строителен надзор, оценка на недвижими
имоти; ветиринарномедицински услуги и търговия
с лекарствени средства; изкупуване, производство,
преработка и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход;
търговско представителство и посредничество;
комисионни сделки; спедиционни и превозни
сделки; складови сделки, лизинг, външнотърговска
дейност, бартерни сделки и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представител Маргарита Крумова Матеева.
7427
Шуменският 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. № 1078/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Български майстори“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Александър
Пушкин, бл. 4, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, керамични изделия, предмети на
българските майстори от типичните български
занаяти, складови сделки, лизинг, търговско
представителство и посредничество, външнотърговска дейност, бартерни сделки, комисионна,
спедиционна и превозна дейност, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, трансгранична дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Никола Христов Даскалов и Христо
Николов Даскалов, които ще представляват дружеството заедно и поотделно.
7428
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Шуменският 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. № 1070/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мена“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Велики Преслав, област Шумен, ул.
Люлебургаз 10А, с предмет на дейност: комплексно
транспортно обслужване в страната и в чужбина,
производство, пакетиране и търговия с промишлени
и хранителни стоки и стоки за бита; търговия с
цигари и алкохол (след съответните разрешения)
ресторантьорство; хотелиерство; туристически услуги; комисионерство, търговско представителство
и посредничество; лизингова дейност; валутни
сделки (след съответното разрешение); реекспорт;
производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция; спедиционна и складова дейност;
търговия със строителни материали; строителство
и ремонти; вътрешен и международен туризъм;
сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; осъществяване на абонамент, доставка и разпространение на печатни
издания и софтуерни продукти; външнотърговска
дейност, всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Маргита Радова Явуз и Явуз
Нарин и се управлява и представлява от Маргита
Радова Явуз.
7429
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1100/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ераслан“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Милан Борисов
13, вх. 2, ет. 4, ап. 43, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
записи на заповед и чекове; складови сделки,
лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
имперсарски или други услуги, които ще се водят по
търговски начин съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, изкупуване и преработка
на дървесина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Севинч
Халитова Ахмедова.
7764
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 524/2010 за
политическа партия „България за всички“ със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Емануил Попдимитров, бл. 1, вх. Б,
ап. 11: вписва Устав на партията, приет на учредителното събрание, проведено на 08.07.2010 г., който
се счита неразделна част от решението; вписва
Национален изпълнителен съвет на политическата
партия в състав: Димитър Георгиев Томов – председател; Георги Христов Бижков – зам.-председател; Минас Арам Бахдасарян – зам.-председател;
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Татяна Иванова Иванова-Палерми – секретар;
Ваня Лукова Матанова-Колева; Витан Стефанов
Митев; Георги Василев Владев; Иван Лазаров
Василев; Людмил Дочев Георгиев; Росен Огнянов
Янков и Стефчо Радев Василев; вписва Национален контролен съвет в състав: Евгения Иванова
Коцева – председател, и членове Дивна Иванова
Йорданова, Анна Константинова Чирица, Александър Митков Миленов и Виктория Стефанова
Лефтерова; вписва за председател на политическа
партия „България за всички“ Димитър Георгиев
Томов; партията се представлява от председателя
є Димитър Георгиев Томов.
609

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Румен Тодоров Гайтански-Юнг – ликвидатор
на сдружение „Спортен клуб по планинско колоездене „Волф“, София, в ликвидация, на основание
чл. 26 във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и решение
от 3.01.2011 г. свиква общо събрание на членовете
на 1.03.2011 г. в 18 ч. в административната сграда
на сдружението – София, район „Младост“, бул.
Цариградско шосе 48 – 50, при следния дневен
ред: 1. приемане на началния ликвидационен
баланс на сдружението и пояснителния доклад
към баланса; проект за решение – ОС приема
решение за одобряване и приемане на началния
ликвидационен баланс на сдружението и пояснителния доклад към баланса; 2. приемане на
баланса на сдружението към датата на приключване на ликвидацията (заключителен баланс) и
пояснителния доклад към баланса; проект за
решение – ОС взема решение за приемане на
баланса на сдружението към датата на приключване на ликвидацията (заключителен баланс) и на
пояснителния доклад към баланса; 3. приемане на
годишния отчет (доклад) на ликвидатора; проект
за решение – ОС приема годишния отчет (доклад)
на ликвидатора; 4. освобождаване от отговорност
на ликвидатора; проект за решение – ОС освобождава ликвидатора от отговорност за дейността
му в периода на ликвидацията; 5. приемане на
решение за разпределение на имуществото на
сдружението; проект за решение – ОС приема
решение за разпределяне на неразпределеното
имущество, останало при приключването на процедурата по ликвидацията; 6. вземане на решение
за заличаване на сдружението от регистъра към
Софийския градски съд; проект за решение – ОС
приема решение за заличаване на Спортен клуб
по планинско колоездене „Волф“ – в ликвидация,
от регистъра към Софийския градски съд. Подготвените писмени материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
в деловодството по седалището на сдружението
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които са членове, или техни
упълномощени представители. Канят се всички
членове или техни представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание да се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
319
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5. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство на 54 СОУ „Св.
Иван Рилски – София“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.03.2011 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в София 1220, район „Надежда“, ул. Йордан
Хаджиконстантинов 38, при следния дневен ред:
1. прием на нови членове на УН; 2. избор на нов
съвет на настоятелите; 3. приемане на отчета за
дейността на съвета на настоятелите; 4. определяне
на задачите и ангажиментите на УН.
321
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворена благословия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.03.2011 г. в 16 ч. в седалището на
сдружението в София, ул. Бял нарцис 2А, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. избор на нов член на сдружението и
управителния съвет – Сангхюн Парк; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
600
8. – Управителният съвет на училищното
настоятелство на 92 ОУ „Димитър Талев“ СНЦ,
София, на основание чл. 18, ал. 2 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно годишно общо
събрание на сдружението на 1.03.2011 г. в 18 ч. в
София, район „Красна поляна“, ул. Добротич 21,
92 ОУ „Димитър Талев“ (в учителската стая), при
следния дневен ред: 1. изключване на членове
на сдружението; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. преобразуване на сдружението
от юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, в юридическо
лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност
в общественополезна полза – съгласно чл. 46б
ЗНП; 5. изменение на устава на сдружението и
привеждането му в съответствие с действащото
законодателство в Република България. Поканват
се всички членове на училищното настоятелство
на 92 ОУ „Димитър Талев“ СНЦ – София, да
вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощен в съответствие със
закона и устава представител.
884
5. – Управителният съвет на „Клуб Тежка
атлетика – ЦСКА“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 04.03.2011 г. в
10 ч. и кани членовете на сдружението в София в
зала „Вдигане на тежести – ЦСКА“ на бул. Асен
Йорданов 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на „Клуб Тежка атлетика – ЦСКА“ за
2008 – 2010 г.; 2. избор на нов управителен съвет
на „Клуб Тежка атлетика – ЦСКА“; 3. промени
в устава на „Клуб Тежка атлетика – ЦСКА“; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
65
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава
на сдружението и решение на УС от 20.11.2010 г.
свиква общо събрание на 5.03.2011 г. в 15 ч. в
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седалището на сдружението с адрес: София, бул.
Цариградско шосе 125, блок 3 (зала 200), при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. промени в устава; 3. освобождаване на управителния
съвет; 4. избиране на нов управителен съвет; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно – в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
409
1. – Управителният съвет на Сдружението на
жените военнослужещи – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 5.03.2011 г. в 11 ч. в хотел „Олимп“ – Боровец,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на програма за дейността на сдружението
през 2011 г.; 4. обсъждане на план за прилагане
на Резолюция 1325 на СС на ООН в МО; 5. обсъждане на промяна на адреса на управление на
сдружението; 6. разни.
458
66. – Изпълнителният комитет на Съюза на
летците от Гражданската авиация (ИК на СЛГА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на всички членове на съюза на
08.03.2011 г. в 10 ч. на адрес: ул. Самоковско
шосе 2, Бизнес център „Европарт“, офис 3, при
следния дневен ред: 1. доклад на председателя; 2.
разни. Материалите за ОС са на разположение на
всички заинтересовани членове в офиса на ИК
на СЛГА на адрес София 1138, ул. Самоковско
шосе 2, Бизнес център „Европарт“, офис 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе от 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите.
359
10. – Управителният съвет на Университетски
тенис клуб „Академик“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 9.03.2011 г. в 17 ч. в седалището на клуба в
София, тенис комплекс „Академика“, Борисова
градина, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на УТК „Академик“ за
изминалия период; 2. отчет на контролния съвет;
3. разисквания по докладите и вземане на решения;
4. приемане бюджет на сдружението; 5. промени
в състава на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред. Материалите са на разположение на членовете
на общото събрание в канцеларията на клуба.
72
5. – Управителният съвет на сдружението с
нестопанска цел „Вин – консулт“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.03.2011 г.
в 14 ч. в София, ж.к. Дружба 2, бл. 310, вх. 1,
ап. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване дейността на сдружение „Вин – консулт“; 2. избор на ликвидатор;
3. разни. Писмените материали по дейността
на сдружението се намират при управителя на
посочения адрес всеки работен ден от 10 до 16 ч.
Поканват се всички членове да участват в общото
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събрание. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 13 ч. и ще приключи в 14 ч.
срещу представяне на лична карта. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
460
28. – Управителният съвет на Славянското
дружество в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на управителния съвет
с протокол от 23.12.2010 г. свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 09.03.2011 г. в
17,30 ч. в салона на дружеството – София, ул.
Славянска 6, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет на дружеството; 3. отчет за изпълнение на
бюджета за 2010 г. и приемане на бюджета за
2011 г.; 4. освобождаване на управителния съвет
от отговорност и избор на нов управителен съвет;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред с присъстващите членове.
616
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Еко алтернатива“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.03.2011 г. в 18 ч. в София, ж. к. Люлин,
бл. 342, вх. 1, ет. 15, ап. 71, при следния дневен
ред: 1. създаване на младежка организация на
сдружението; предложение за решение – създава се младежка организация на сдружението;
2. приемане на нови членове; предложение за
решение – ОС приема нови членове.
408
11. – Управителният съвет на Сдружение
„Институт за трудови и социални изследвания“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете на сдружението
на 10.03.2011 г. в 11 ч. при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
разглеждане и приемане отчета на контрольора
на сдружението през 2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за 2010 г.; 4. приемане на бюджет и
програма за дейността на сдружението през 2011 г.;
5. приемане на промени в устава на сдружеинето;
6. избор на управителен съвет на сдружението; 7.
избор на контрольор на сдружението.
459
59. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация на собствениците на технически пунктове“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
11.03.2011 г. в 14 ч. в седалището на асоциацията
в София, ул. 202 № 1, при следния дневен ред:
1. утвърждаване на новоприетите през 2010 г.
нови членове на асоциацията; 2. изключване на
членове на асоциацията; 3. приемане на отчетите
на асоциацията за 2009 и 2010 г.; 4. приемане на
годишните счетоводни отчети за 2009 и 2010 г.;
5. приемане на бюджета на асоциацията; 6. освобождаване от отговорност на членовете на УС;
7. промяна в устава на асоциацията; 8. избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
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веде същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на събранието да се депозират на разположение
на членовете в седалището на асоциацията найкъсно до обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
412
36. – Управителният съвет на „Българска
федерация по сумо“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 11.03.2011 г. в 13 ч. в София,
Студентски град, Национална спортна академия
„Васил Левски“, зала „Сумо“, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
„Сумо“ през 2010 г.; 2. приемане на бюджета за
2011 г.; 3. промяна в членовете на управителния
съвет; 4. организационни.
473
12. – Управителният съвет на „Лекториум
Розикруцианум – Интернационална школа на
Златния Розенкройц“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.03.2011 г.
в 18 ч. в сградата на сдружението в София, ул.
Звънче 16, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 2. приемане на бюджета за 2011 г.; 3. освобождаване
на старото ръководство и избиране на ново. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
566
14. – Управителният съвет на Литературно
сдружение „Гьоте в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.03.2011 г. в 10 ч. в Зала 1 на СУ „Св. Климент
Охридски“, София, бул. Цар Освободител 15, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2007 – 2010 г.; 2. становище
на контролната комисия относно финансовото
състояние на сдружението; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
583
18. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Българска
федерация по хокей на трева“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 12.03.2011 г. в 14 ч. в к. к. Албена при следния дневен ред: 1. изключване на
членове на БФХТ; 2. приемане на нови членове
на БФХТ; 3. приемане на отчета за дейността на
БФХТ през 2010 г.; 4. приемане на финансовия
отчет на БФХТ за 2010 г. и доклада на одитора;
5. приемане на бюджета на БФХТ за 2011 г.; 6.
вземане на решение за провеждане на Юбилейно
общо събрание на БФХТ по случай 20-годишнината от учредяването на федерацията. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на Българска федерация по хокей
на трева всеки присъствен ден от 10 до 18 ч. в
офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10921
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10. – Управителният съвет на фондация „Либерална интеграция“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на фондацията свиква
заседание на съвета на фондацията (общо събрание) на 15.03.2011 г. в 11 ч. на адреса на фондацията
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията през изтеклия период; 2. изменения и
допълнения в устава на фондацията; 3. промени
в персоналния състав на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10938
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство
„Свети Мина“ при 93-та Целодневна детска градина – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
15.03.2011 г. в 17,30 ч. в София, район „Лозенец“,
ул. Капитан Тодор Ночев 30, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане доклад-отчет на
УС за дейността на сдружението през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема доклада-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. приемане бюджет и годишна програма за
дейността на сдружението за 2011 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
бюджет и годишна програма на сдружението за
2011 г.; 3. разни. Материалите за събранието ще
бъдат на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление в София, район
„Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев 30, всеки
работен ден от 8 до 18 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 18,30 ч.
независимо от броя членове на сдружението,
регистрирали се за участие в общото събрание.
834
17. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
консултантските фирми по железопътно строителство“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.03.2011 г. в 14 ч. в
сградата на „Евротранспроект“ – ООД, ул. Цар
Самуил 108, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.
и проектобюджет за 2011 г.; 3. промени в състава
на членовете на сдружението; 4. представителство
на БАКФЖС в работодателски асоциации, под
отрасловия съвет при МТИТС и др.; 5. промени
в устава на БАКФЖС; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
890
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на лесовъдите в България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.03.2011 г.
в 11 ч. в аулата на Лесотехническия университет
в София, бул. Св. Климент Охридски 17, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СЛБ и управителния съвет за 2010 г.; 2. отчет
за изпълнение на бюджета за 2010 г. и приемане
на бюджета за 2011 г.; 3. организационни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
779
12. – Управителният съвет на сдружение
„Столичен браншови пчеларски съюз“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно общо събрание на 17.03.2011 г.
в 18 ч. в салона на Съюза на запасните офицери
и сержанти на бул. Христо Ботев 48, София,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управитения съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. избор на председател на управителния
съвет; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на
контролен съвет; 6. основни насоки и програма
за дейност; 7. приемане на бюджет 2011 г.; 8.
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
866
10. – Управителният съвет на „Спортен клуб
скокове във вода ЦСКА“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на 17.03.2011 г. в 18,30 ч. в София, ул.
Гео Милев 116, бл. 57, вх. 1, ет. 13, ап. 69, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на клуба за 2010 г.; 2. отчет за
финансовата дейност на клуба за 2010 г.; 3. план
и бюджет на клуба за 2011 г.; 4. избор на нов
председател и нов управителен съвет; 5. разни.
Поканват се всички редовни членове на клуба
да присъстват на събранието.
780
11. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел за археологически проучвания
и екологична защита на археологически паметници – КОПАМ БГ, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.03.2011 г. в 9 ч. в София, ул. Бунтовник 35,
ет. 9, ап. 37, при следния дневен ред: 1. изключване на членове на сдружението; 2. промени в
контролния съвет на сдружението; 3. промени в
управителния съвет на сдружението; 4. приемане
на нови членове; 5. откриване клонове на сдружението в Каварна и Ивайловград; 6. промени
в устава на сдружението; 7. разни.
782
10. – Управителят на Сдружение „Спортен
клуб „Мелексис Рено Тийм – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 21.03.2011 г.
в 10 ч. в София, бул. Асен Йорданов 2А, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишни
финансови отчети и доклади за дейността за
2007, 2008, 2009 и 2010 г.; проекторешение – ОС
приема годишните финансови отчети и докладите
за дейността; 2. приемане на бюджет за 2011 г.;
проекторешение – ОС приема бюджет за 2011 г. по
предложение на управителя; 3. приемане на нови
членове и освобождаване на досегашни членове
на сдружението; проекторешение – ОС приема
нови членове и освобождава досегашни членове
на сдружението по техни молби; 4. промени в
устава; проекторешение – ОС извършва промени
по предложение на членовете на сдружението;
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5. преизбиране на управителя на сдружението
за нов мандат; проекторешение – ОС преизбира
управителя; 6. вземане на решение за извършване на действия и сделки по реда на чл. 41
ЗЮЛНЦ; проекторешение – ОС взема решение
по предложение на членовете на сдружението и
на управителя; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
360
5. – Управителният съвет на Българското
дружество по големите язовири, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 22.03.2011 г. в 16 ч. в зала
3 на Дома на науката и техниката, София, ул.
Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет през 2010 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на
годишен бюджет на дружеството; 4. попълване
състава на управителния съвет. Поканват се
всички индивидуални и колективни членове да
вземат участие в събранието.
71
11. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб „Левски – София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 22.03.2011 г. в 18 ч. в София,
Борисовата градина, сградата на клуба, при дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2010 г.;
2. приемане на бюджет на клуба за 2011 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за 2010 г.; 4. приемане на одиторския доклад
за 2010 г.; 5. избор на одитор за 2011 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
885
7. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет на България в Световния
енергиен съвет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.03.2011 г. в 14 ч. в София, ул. Триадица 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане на бюджета
на сдружението и определяне размера на членския
внос за 2011 г.; 3. приемане на работна програма
за 2011 г.; 4. промени в състава на управителния
съвет; 5. разни. Материалите по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружението след 1 март 2011 г. всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в седалището на сдружението, София, ул. Триадица 8, стая 305. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
883
20. – Управителният съвет и председателят
на съвета на фондация „Еврика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава
на фондацията свикват редовно годишно общо
събрание (заседание на съвета) на 24.03.2011 г. в
15 ч. в заседателна зала „Запад“ към Зала № 6
на НДК – София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на фондацията през 2010 г.; 2.
годишен счетоводен отчет за 2010 г.; 3. доклад на
одитора; 4. промени в органите за управление на
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фондацията; 5. програми на фондацията – изменения и допълнения; 6. финансов план (бюджет)
на фондацията за 2011 г.; 7. други въпроси.
835
11. – Националният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на пчеларите професионалисти“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ кани всички свои членове
на Национална конференция на 25.03.2011 г. в
18 ч. на адрес Пловдив, ул. Легия 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на националния
съвет; 2. избор на национален съвет; 3. избор на
контролен съвет; 4. промени в устава; 5. прием на
програма за дейността на асоциацията за 2011 г.;
6. приемане на бюджета на асоциацията за 2011 г.;
7. определяне на размера на членския внос през
2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10960
8. – Управителният съвет на Българската
федераци я скокове бат у т (БФСБ) – Софи я,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно
събрание на 26.03.2011 г. в 10,30 ч. в София, Национална спортна академия – заседателна зала,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на БФСБ за 2010 г.; 2. финансов
отчет за 2010 г.; 3. доклад на контролния съвет;
4. утвърждаване на единна програма за обучение
и тренировка по скокове на батут; 5. приемане
и освобождаване на членове (спортни клубове),
на БФСБ; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на клубовете във
БФСБ и при поискване ще бъдат предоставени
на заинтересованите.
830
308. – Управителният съвет на Българската
федерация по ветроходство (БФВ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на БФВ на 26.03.2011 г. в 12 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, Спортна палата, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. разглеждане молби до общото събрание от членове на
БФВ; 2. отчет за дейността на управителния съвет
през 2010 г. и годишен финансов отчет за 2010 г.;
3. доклад на контролната комисия за дейността на
управителния съвет през 2010 г. и за контролната
дейност, осъществена от контролната комисия; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет и на контролната комисия за
дейността им през 2010 г.; 5. приемане на доклада
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 6. приемане на бюджет
на БФВ за 2011 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
880
10. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по транспорта, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.03.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
108, ет. 2, зала 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на НТС по транспорта
за периода 27 март 2007 г. – 29 март 2011 г.; 2.
приемане на бюджета на НТС по транспорта
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за 2011 г. и на бюджетната рамка на НТСТ за
периода 2011 – 2013 г.; 3. обсъждане и приемане
на измененията и допълненията в устава на НТС
по транспорта; 4. избор на управителен и контролен съвет на НТС по транспорта; 5. избор на
председател на управителния съвет; 6. приемане
на Основните насоки и програма за дейността
на НТС по транспорта за периода 2011 – 2015 г.;
утвърждаване на норми за представителство в
заседанието на общото събрание: а) за индивидуалните членове – всеки член с право на глас; б)
за корпоративните членове – всеки корпоративен
член с един представителен глас; в) за членовете
на УС и КС – всеки член с право на глас. Протоколите с избраните делегати за общото събрание
да се изпратят в Централното ръководство на
НТС по транспорта до 11.03.2011 г.
343
1. – Управителният съвет на Българската
библиотечно-информационна асоциация (ББИА),
София, с решение от заседание на 10.12.2010 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2 от
устава на ББИА свиква редовно общо събрание
на 30.03.2011 г. в 9 ч. в залата на Американския
център в Столичната библиотека, София, пл.
Славейков 4а, при следния дневен ред: 1. избор
на комисии за неговото провеждане; 2. доклад
на Мандатната комисия за легитимността на
общото събрание; 3. приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за
2010 г.; 4. приемане на годишния финансов отчет
за 2010 г.; 5. приемане на бюджета за 2011 г.; 6.
приемане на програма за дейността на ББИА
за 2011 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се да присъстват всички
индивидуални и колективни членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.
344
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб Биатлон при Обединен спортен клуб „Славия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 06.04.2011 г. в 13 ч. в
София, бул. Цар Борис ІІІ № 128, в заседателната
зала на Обединен спортен клуб „Славия“, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
доклад от независим финансов одитор; 2. освобождаване на членове и приемане на нови такива;
3. освобождаване и избор на нов председател и
нов управителен съвет; 4. промени в устава на
сдружението; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
580
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Автомобилен клуб „Север“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 07.04.2011 г. в 17 ч.
в заседателната зала в сградата на УСАС, ул.
Константин Преславски 3 в София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на АК „Север“ за
2010 г.; 2. приемане бюджета за 2011 г.; 3. промени
на ръководни органи; 4. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на адреса на
седалището му 10 дни преди събранието. Регис-

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

трацията ще започне в 16 ч. на 07.04.2011 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
602
81. – Управителният съвет на Българското
сдружение на болните от болестта на Бехтерев,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на 14.05.2011 г. в 14 ч. в Бест
Уестърн сити хотел София на адрес: ул. Стара
планина 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет през 2010 г.; 2.
приемане на годишен бюджет на сдружението; 3.
отчет за създадените местни структури. Поканват
се всички членове да вземат участие в събранието.
347
17. – Управителният съвет на сдружение „Пчеларско дружество „Акация“, Банкя, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
общо събрание на 19.03.2011 г. в 10 ч. в Ритуалната
зала на Община Банкя, ул. Цар Симеон 1, гр.
Банкя, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управитения съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. избор на председател на управителния
съвет; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на
контролен съвет; 6. основни насоки и програма
за дейност; 7. приемане на бюджет 2011 г.; 8.
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
867
10. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб Бачиново – 92“ – Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
15.03.2011 г. в 13 ч. в седалището и на адреса на
управление на сдружението в Благоевград, ул.
Тодор Александров 1, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет; 2. приемане на
нови членове и прекратяване участието на настоящи членове; 3. разни организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 14 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на събранието лично или чрез представител.
845
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Алианс на туризма в Югоизточен
регион“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24а от устава свиква годишно редовно отчетно
общо събрание на сдружението 10.03.2011 г. в 14 ч.
в Бургас, ул. Морска 16, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2010 г.; 2. годишен финансов отчет за 2010 г.; 3.
приемане на бюджет за 2011 г.; 4. приемане на
насоки за работа на УС през 2011 г.; 5. промяна
в адреса на управление на сдружението и промяна в устава; 6. текущи. Поканват се всички
членове на АТЮР да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно и ще се проведе от 15 ч., на същото
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място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Материалите по дневния
ред са предоставени за запознаване на членовете
на сдружението на адрес: Бургас, ул. Морска 16.
795
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Черноморец“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на 25.03.2011 г. в 12,30 ч. в Бургас,
спортна зала „Изгрев“, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на клуба; 2. промяна на
седалището и адреса на управление на клуба; 3.
освобождаване на членове на управителния съвет;
4. избор на нови членове на управителния съвет;
5. освобождаване на председателя на управителния
съвет и избор на нов председател на клуба; 6.
промени в устава на клуба. Писмените материали са на разположение в Бургас, ж.к. Зорница,
спортна зала „Изгрев“. Регистрацията за участие
ще започне в 11,30 ч. и ще бъде извършена от
двама овластени за това членове на управителния
съвет. За участие в общото събрание членовете ще
се регламентират по устава на клуба. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
798
22. – Управителният съвет на Клуб по бойни
изкуства „Кадо – 97“ (КБИ), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.03.2011 г. в 18 ч.
във Варна на адреса на управление на клуба при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на КБИ; 2. приемане на членове на КБИ; 3.
освобождаване на членове на УС; 4. избиране на
членове на управителен съвет на КБИ; 5. избиране на председател (президент) на УС на КБИ; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно от обявения, на същото място
и при същия дневен ред.
78
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Секция по електроника, информация и комуникационни технологии – АФСЕА – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.03.2011 г.
в 17 ч. във Варна в сградата на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността през 2010 г. и
финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; 2.
приемане на бюджета на сдружението за 2011 г.
и програма за дейността на сдружението през
2011 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за дейността му през отчетния
период; 4. приемане промени в състава на управителния съвет и избор на нов председател; 5.
разни. Поканват се да присъстват на общото
събрание всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще бъде проведено същия ден в
18 ч., на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
601
1. – Управителният съвет на Варненски колоездачен клуб „Алекси Николов“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
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събрание на 18.03.2011 г. в 18 ч. във Варна, Спортен к-с „Черно море“, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен
доклад на контролния съвет; 3. промяна в устава
на клуба; 4. промени в управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
871
18. – Управителят на общото събрание на
Сдружение „Наш свят“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 35, т. 2 от устава свиква
общо събрание на членовете на 19.03.2011 г. в
16 ч. в кафе „Бизнес клуб“, Варна, ул. Драгоман
25, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
и финансовите резултати на Сдружение „Наш
свят“ – Варна, през 2004 – 2010 г.; 2. план за
работа и бюджет за 2011 г.; 3. приемане на нови
членове; 4. промяна на адреса на седалището на
Сдружение „Наш свят“; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове или представители.
Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете в офиса на сдружението
във Варна, ул. Заменхоф 7, две седмици преди
датата на събранието.
882
21. – Управителният съвет на Конфедерация
по бойни изкуства „КАДО“ (КБИ), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 22.03.2011 г. в 18 ч.
във Варна на адреса на управление на конфедерацията при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на КБИ; 2. приемане на членове на
КБИ; 3. освообждаване на членове на УС; 4. избиране на членове на управителен съвет на КБИ;
5. избиране на председател (президент) на УС на
КБИ; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, един час по-късно от обявения, на същото
място и при същия обявен дневен ред.
79
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Шахматен клуб Веселин
Топалов“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.04.2011 г. в 18 ч. във
Варна, ул. Константин Фотинов 5, ет. 1, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на дейността на „Шахматен клуб
Веселин Топалов“ – Варна; 2. вземане на решение за обявяване на сдружението в ликвидация,
назначаване на ликвидатор и определяне на
възнаграждението му; 3. определяне на срок за
извършване на ликвидацията на „Шахматен клуб
Веселин Топалов“ – Варна, и заличаването му в
регистъра на юридически лица с нестопанска цел
към Окръжен съд – Варна; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител, като се легитимират с лична карта
и изрично писмено пълномощно.
10981
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84. – Управителният съвет на БФ Йога на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
БФЙ свиква общо събрание на 20.03.2011 г. в
12,30 ч. във Велико Търново, ул. Ал. Стамболийски 2, в зала на Клуб по катерене, планинарство
и екстремни спортове „Царевец“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2010 г.; 3. приемане на годишен счетоводен отчет
за 2010 г.; 4. приемане на програма за дейността
на БФЙ за 2011 г.; 5. приемане бюджет на БФЙ
за 2011 г.; 6. утвърждаване на Спортен календар
за 2011 г.; 7. разни. Поканват се председателите на
клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени
от тях лица (с пълномощно, заверено с подпис
на председателя и печат на клуба). При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите
по точките на дневния ред са на разположение
след 20.02.2011 г. във Велико Търново, ул. Ал.
Стамболийски 2.
76
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Арете – спорт“, Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.03.2011 г. в 16 ч. във Враца, ул. Околчица
43, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. приемане
програма за дейността на сдружението през 2011 г.;
3. избор на нови членове и управителен съвет; 4.
други. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 17 ч.
482
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Екология и прогрес“, гр.
Вълчи дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.03.2011 г.
в 10 ч. в гр. Вълчи дол, ул. Асен Златаров 36,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителя
на сдружението; 2. избор на управителен съвет
и управител; 3. напускане на стари и приемане
на нови членове; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
796
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по културизъм „Чардафон“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.ІІІ.2011 г. в 18,30 ч. в Габрово в салона по
културизъм на стадион „Хр. Ботев“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
изминалия мандат; 2. освообждаване и избор на
членове на УС и КС. Поканват се всички членове
на сдружението или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
881
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българска браншова асоциация Пътна без
опасност“ (ББАПБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква редовно общо събрание на членовете на
ББАПБ на 19.03.2011 г. в 13 ч. в гр. Девин, ул.
Дружба 10, Спа хотел „Персенк“, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет на управителния съвет за дейността на ББАПБ за 2010 г.; 2. приемане на годишния отчет на контролния съвет за дейността
на ББАПБ за 2010 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на ББАПБ за 2010 г.; 4. приемане бюджета на ББАПБ за 2011 г. по представен
от управителния съвет проект за бюджет; 5.
овластяване на председателя на управителния
съвет на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи за
обявяване на приетите актове в ЦРЮЛНЦ при
Министерството на правосъдието; 6. други. На
събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните им представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на членовете в седалището на ББАПБ и в регионалния
офис в Пловдив и при поискване ще бъдат представени на всеки член безплатно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
791
1. – Управителният съвет на ФК „Ботев“,
гр. Димово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.03.2011 г. в 14 ч. в сградата
на стадион „Христо Ботев“, гр. Димово, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на УС на
ФК „Ботев“ и неговия председател; 2. избор на
УС и нов председател; 3. приемане на насоки за
дейността на ФК за настоящата година.
358
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес център – Елхово“ – гр.
Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.03.2011 г. в 16,30 ч.
в офиса на сдружението – Елхово, ул. Търговска
2, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове в сдружението; 2. изменение на
устава на сдружението; 3. отчет за дейността на
сдружението за 2009 и 2010 г.; 4. приемане на
финансовия отчет за 2009 и 2010 г.; 5. приемане
на бюджета за 2011 г.; 6. избор на нов управителен съвет и контролен съвет; 7. разни. Канят се
всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание.
869
1. – Управителният съвет на сдружението на
офицерите и сержантите от резерва и запаса от
МО и МВР „Щит и меч“ – Ивайловград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 18.03.2011 г. в 18 ч. в Ивайловград в
клуба на сдружението при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия; 3. избор на нов
управителен съвет и ръководни органи; 4. приемане на план за работата на сдружението през
2011 г. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на събранието. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
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членовете на клуба на сдружението. Регистрацията
за отчетно-изборното събрание ще се извърши
срещу представяне на членска карта. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
831
6. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение Картинг
клуб – Кюстендил I“, Кюстендил, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 5.03.2011 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението в Кюстендил, ул.
Скобелев 7, при следния дневен ред: 1. организационни въпроси – приемане на решение за
преобразуване чрез вливане на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Картинг клуб – Кюст ен д и л“ в сд ру жен ие с общес т венополезна
дейност „Сдружение Картинг клуб – Кюстендил
I“; 2. разглеждане на предложението и вземане
на решение за извършване на промени в устава
на сдружението; 3. разглеждане предложението
и вземане на решение за освобождаване от отговорност и длъжност на членовете на УС на
сдружението; 4. разглеждане предложението и
вземане на решение за избиране на нов управителен съвет; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление Кюстендил,
ул. Скобелев 7, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
Регистрацията на членовете започва в 17,30 ч.
на 5.03.2011 г. и се извършва срещу лична карта
или изрично пълномощно на представителите
на мястото, където събранието ще бъде проведено. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя
на присъстващите.
870
3. – Управителният съвет на сдружение „Съвет по туризъм“ – Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо събрание на 29.03.2011 г. в 17,30 ч. в Туристическия
информационен център, Ловеч, ул. Васил Караконовски 2, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за 2010 г.; 2. доклад на
контролната комисия за 2010 г.; 3. програма за
дейността през 2011 г.; 4. промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 18,30 ч. същия ден и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
479
8. – Управителният съвет на Общинско пчеларско сдружение „Пчелица – НЗ 1901“, Нова
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 12.03.2011 г. в 9 ч. в Клуба на дейците на
културата в Нова Загора при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. отчет на УС за
дейността на сдружението през 2010 г. и през
3-годишния мандат (2008 – 2011); 3. отчет на КК
за изпълнение на бюджета на сдружението за
2010 г. и 3-годишния мандат; 4. предложение за
промяна на чл. 11, § 3 и 4 от устава на сдружението относно начина на обявяване свикването на
общо отчетно-изборно събрание; 5. предложение
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и избор на председател на УС, членове на УС и
КК; 6. избор на делегат на общо отчетно събрание
на НБПО „БПС“ през 2011 г.
70
2. – Управителният съвет на СМБ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.03.2011 г. в 19 ч. в кабинет 27 на
Математическа гимназия „Константин Величков“,
ул. Сан Стефано 1, Пазарджик, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за
2010 г.; 2. приемане на бюджета на СМБ – Пазарджик, за 2010 г.; 3. връчване на годишна награда:
Учител с особени заслуги към математическото
образование в областта през 2010 г.; 4. избор на
почетни членове на СМБ – Пазарджик; 5. организационни въпроси.
478
12. – Управителният съвет на Клуб по борба
„Миньор“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба
на 25.03.2011 г. в 14 ч. в механа „Чановете – 2“,
в Перник, със следния дневен ред: 1. отчет за
финансовата и у чебно-спортната дейност на
клуба за 2010 г.; 2. утвърждаване на решение на
УС за освобождаване на членове на сдружението и приемане на нови – по заявени молби; 3.
промяна в ръководните органи: освобождаване
на досегашните УС и контрольор и избор на
нови ръководни органи; определяне на броя и
мандата на членовете на ръководните органи;
4. приемане на промени в устава на Клуб по
борба „Миньор“ – Перник; 5. разни. Писмените
материали по дневния ред ще са на разположение на членовете на клуба в канцеларията на
Клуб по борба „Миньор“ – Перник, по адреса
на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват членовете, или
на техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един
час по-късно и ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
582
10. – Управителният съвет на „Асоциация на
плевенска черноглава овца“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 11.03.2011 г. в 10 ч. в зала 1201, ет. 12,
в сградата на бившия ОАПС, ул. Васил Левски
1, Плевен, при следния дневен ред: 1. приемане
и изключване членове на сдружението; 2. отчетен доклад на УС на АПЧО за периода януари
2010 г. – февруари 2011 г.; 3. отчетен доклад на
ревизионната комисия; 4. организационни въпроси – попълване на УС; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
84
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален инсталационен
съюз“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо събра ние на ч леновет е си на
25.03.2011 г. в 14 ч. в залата до офиса на съюза,
Пловдив, ул. Иван Вазов 25, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2010 г.; 2. финансов отчет на НИС за 2010 г.; 3.
отчет на контролния съвет за 2010 г.; 4. приемане
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промяна на името на организацията; 5. приемане
на нов устав; 6. приемане на програма за работа
за 2011 г.; 7. приемане на бюджет за 2011 г.; 8.
избор на ръководни органи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе от 15 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
10697
1. – Управителният съвет на Националната асоциация по рибарство и аквакултури в
България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо годишно отчетно събрание на членовете на сдружението на 25.03.2011 г. в 11,30 ч.
в Пловдив в седалището на асоциацията на ул.
Васил Левски 248, заседателната зала на ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на УС за дейността през 2010 г.; 2. приемане на
отчета за изпълнението на бюджета за 2010 г.;
3. утвърждаване на бюджета и щата за 2011 г. и
определяне размера на членския внос за 2011 г.;
4. приемане на изменения и допълнения на устава; 5. промени в състава на управителния и
контролния съвет; 6. приемане на програма за
дейностите и задачите през 2011 г.; 7. разни.
406
20. – Управителният съвет на сдружение
„Център образование за демокрация“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 09.04.2011 г.
в 10,30 ч. в офиса на сдружението в Пловдив, ул.
Константин Фотинов 15, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за 2010 г.; 2. финансов отчет на УС
за 2010 г.; 3. промени в устава на сдружението;
4. промени в състава на УС; 5. промени в седалището и адреса на управление на сдружението.
797
3. – Управителният съвет на „Рибарско сдружение Приморско“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 01.03.2011 г. в 12 ч. в Приморско в
читалище „Самообразование“ при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението;
2. отчет за дейността на управителния съвет
през 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2010 г.; 4. избор на управителни органи
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
75
8. – Управителният съвет на „Общински
морски клуб – Приморско“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 2.03.2011 г. в 12 ч. в Приморско, на адрес: Спортна зала, ет. 2, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на клуба през 2010 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на клуба за 2010 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет и промени в броя и състава
на членовете на съвета; 4. промени в броя и
състава на членовете на контролния съвет; 5.
приемане на нов устав на клуба; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
80

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

33. – Управителният съвет на ТД „Пирин“,
Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на дружеството на 10.03.2011 г.
в 17,30 ч. в залата на Туристическата спалня
„Перун“ – Разлог, при следния дневен ред: 1.
отчет за туристическата дейност на дружеството
за 2010 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
дружеството за 2010 г.; 3. приемане на проектобюджет за 2011 г.; 4. текущи.
11134
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Свят за всички“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.03.2011 г. в 17 ч. в офиса на сдружението в
Русе, ул. Александровска 53, ет. 3, офис 16, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода 1.01.2005 г. – 31.12.2010 г.; 2.
промени и допълнения в устава на сдружението
съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на
нов управителен съвет.
331
27. – Управителният съвет на сдружение
„Баскетболен клуб „Олимпиец“, Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 25.03.2011 г. в 18 ч. в Свищов,
ул. Полковник Иванов 1, Спортен комплекс
„Свищов“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през
2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2010 г.; 3. разни. При липса на кворум
в определения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред
при наличния кворум. Поканват се за участие
членовете на сдружението.
599
1. – Управителният съвет на СНЦ за общес
твенополезна дейност „Училищно настоятелство
при гимназия „Отец Паисий“ – гр. Своге“ – гр.
Своге, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 25.03.2011 г. в 17 ч. в
Основно училище „Иван Вазов“, Своге, ул. Звънче
5, компютърен кабинет № 3, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за преобразуване на
СНЦ за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при гимназия „Отец Паисий“ – гр.
Своге“, чрез сливане със СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство на
основно училище „Иван Вазов“ в сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при средно общо
образователно училище „Иван Вазов“ – гр. Своге, което става универсален правоприемник на
СНЦ за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при гимназия „Отец Паисий“ – гр.
Своге“, като поема всички негови пасиви и активи,
права и задължения към момента на вписване
на преобразуването; 2. вземане на решение цялото имущество на СНЦ за общественополезна
дейност „Училищно настоятелство при гимназия
„Отец Паисий“ – гр. Своге“, да премине към
новоучреденото сдружение с нестопанска цел за
общественополезна дейност „Училищно настоятелство при средно общообразователно училище
„Иван Вазов“ – гр. Своге“; 3. вземане на решение
СНЦ за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при гимназия „Отец Паисий“ – гр.
Своге“, след преобразуването да бъде прекратено
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без ликвидация; 4. вземане на решение след преобразуването СНЦ за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при гимназия „Отец
Паисий“ – гр. Своге“, да бъде заличено от регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при
Софийски окръжен съд, както и от централния
регистър за юридическите лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието; 5. одобряване договора
за преобразуване на СНЦ за общественополезна
дейност „Училищно настоятелство при гимназия
„Отец Паисий“ – гр. Своге“, чрез сливане със
СНЦ за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство на основно училище „Иван Вазов“ в
сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Училищно настоятелство при средно
общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр.
Своге“; 6. приемане устав на новоучреденото сдружение с нестопанска цел за общественополезна
дейност „Училищно настоятелство при средно
общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр.
Своге“; 7. вземане решение за определяне на срок
на новообразуваното сдружение; за седалище и
адрес на управление; за определяне на целите
на сдружението, средствата за тяхното постигане
и предмета му на дейност на новообразуваното
сдружение; 8. избиране членове на съвета на
настоятелите на сдружение с нестопанска цел за
общественополезна дейност „Училищно настоятелство при средно общообразователно училище
„Иван Вазов“ – гр. Своге“; 9. разни.
567
2. – Съветът на настоятелите на СНЦ за общес
твенополезна дейност „Училищно настоятелство
на основно училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.03.2011 г. в 17 ч. в Основно училище „Иван Вазов“, Своге, ул. Звънче 5, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за преобразуване на СНЦ
за общественополезна дейност „Училищно настоятелство на основно училище „Иван Вазов“ чрез
сливане със СНЦ за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при гимназия „Отец
Паисий“ – гр. Своге“ в сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при средно общообразователно
училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“, което става
универсален правоприемник на СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство на
основно училище „Иван Вазов“, като поема всички негови пасиви и активи, права и задължения
към момента на вписване на преобразуването;
2. вземане на решение цялото имущество на
СНЦ за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство на основно училище „Иван Вазов“
да премине към новоучреденото сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при средно общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“; 3.
вземане на решение СНЦ за общественополезна
дейност „Училищно настоятелство на основно
училище „Иван Вазов“ след преобразуването да
бъде прекратено без ликвидация; 4. вземане на
решение след преобразуването СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство на основно училище „Иван Вазов“ да бъде
заличено от регистъра за юридическите лица
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с нестопанска цел при Софийски окръжен съд,
както и от централния регистър за юридическите
лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност при Министерството на правосъдието;
5. одобряване договора за преобразуване на СНЦ
за общественополезна дейност „Училищно настоятелство на основно училище „Иван Вазов“ чрез
сливане със СНЦ за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при гимназия „Отец
Паисий“ – гр. Своге“ в сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при средно общообразователно
училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“; 6. приемане
устав на новоучреденото сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при средно общообразователно
училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“; 7. вземане
решение за определяне на срок на новообразуваното сдружение; за седалище и адрес на управление; за определяне на целите на сдружението,
средството за тяхното постигане и предмета му
на дейност на новообразуваното сдружение; 8.
избиране членове на съвета на настоятелите на
сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Училищно настоятелство при средно
общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр.
Своге“; 9. разни.
568
25. – Съветът на директорите на „Бриз“ – АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.03.2011 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството в Сев
лиево, ул. Стефан Пешев 133, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОСА
приема доклада за дейността на дружеството
през 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; проект за решение – ОСА приема
годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада
на регистрирания одитор за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2010 г.; проект
за решение – ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2010 г.; 4. вземане на решение за промени
в състава на съвета на директорите; проект за
решение – ОСА приема предложеното решение за
промени в състава на съвета на директорите. 5.
приемане на решение за прекратяване на дейността
на дружеството и обявяването му в ликвидация;
проект за решение – ОСА приема решение за
прекратяване на дейността на дружеството и
обявяването му в ликвидация; 6. определяне на
срок за ликвидация на дружеството; проект за
решение – ОСА приема срока за ликвидация на
дружеството съгласно предложението на съвета
на директорите, включено в материалите по
дневния ред; 7. избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му;
проект за решение – ОСА избира ликвидатор на
дружеството и определя възнаграждението му
съгласно предложението на съвета на директорите, включено в материалите по древния ред; 8.
избор на регистриран одитор за 2011 г.; проект за
решение – ОСА избира за регистриран одитор на
дружеството за 2011 г. Катя Райкова Златарева,
№ 0610/2004 г. Поканват се всички акционери да
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вземат участие в общото събрание на акционерите
лично или чрез упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на
документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне
на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и нотариално заверено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ.
Пълномощниците на акционерите – юридически
лица, освен посочените документи представят и
удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват. Писмените
материали по древния ред с проекторешенията са
на разположение в Севлиево, ул. Стефан Пешев
133, в административната сграда на „Бриз“ – АД,
всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.03.2011 г.
в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11132
10. – Управителният съвет на Карате клуб
„Тонус – спорт – 2“, гр. Септември, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 5.03.2011 г. в 14 ч. в гр. Септември в
спортната зала на клуба на адрес бул. България
147 при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на клуба за
периода 2006 – 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на управителния съвет; 2. финансов отчет на управителния съвет за дейността на
клуба за 2010 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет за дейността на управителния
съвет на клуба; 3. изменения и допълнения по
устава на клуба и промяна адреса на седалището
му; проект за решение – ОС приема направените
изменения и допълнения; 4. избор на управителен
съвет и контролен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетноизборно събрание ще се проведе 1 час по-късно
на същото място и при същия дневен ред колкото и членове на сдружението да са се явили.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение в седалището на спортния клуб
след 20.02.2011 г.
10715
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Толерантност 2010“, Силистра,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно събрание на членовете на сдружението на
08.03.2011 г. в 16,30 ч. в офиса на сдружението в
Силистра при дневен ред: промени в устава на
сдружението относно стопанската дейност. Регистрацията на присъстващите ще започне в 16 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се счита за законно проведено.
475
1. – Управителният съвет на СНЦ ЛРД „Сокол – 1“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 25, ал. 3 от устава свиква общо събрание
на сдружението на редовно отчетно заседание
на 28.04.2011 г. в 9,30 ч. в заседателната зала на
Община Силистра при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет през
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2010 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет
през 2010 г.; 3. приемане на отчета за изпълнение
на бюджета за 2010 г.; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2011 г.; 5. вземане на решение за
промяна на устава на сдружението; 6. приемане
на Етичен кодекс на българския ловец; 7. вземане
на решение за размера на членския внос и санкцията по чл. 16, ал. 2 от устава на сдружението
за 2012 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
474
1. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.03.2011 г. в 17 ч. в СЗ
„Младост“ – Сливен, при дневен ред: прекратяване дейността на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведене един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
477
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Автомобилен спортен клуб „Школа
за автомобилни пилоти – Павел Жеков“, Сливен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.03.2011 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Братя
Миладинови, бл. 12, ет. VІІІ, ап. 40, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2008 – 2010 г.;
п роек т за решение – ОС взема решение за
приемане на доклада на управителния съвет; 2.
избор на нов управителен орган; проект за решение – ОС взема решение за избор на управителен
орган – управител; 3. разглеждане на въпроса за
извършване на промени в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема предложенията
на управителния съвет за промени в устава; 4.
приемане на устав, съобразен с извършените промени; проект за решение – ОС приема устав на
сдружението, съобразен с извършените промени
в т. 3; 5. разни. Поканват се всички членове или
техни упълномощени представители да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
410
31. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
уведомява своите членове, че ще се проведе
общо събрание на сдружението на 24.03.2011 г.
в 16 ч. в залата на управлението, намиращо се
в Сливен, ул. Великокняжевска 11, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС през
2010 г. и изпълнение на бюджета; 2. доклад на
контролно-ревизионния съвет; 3. основни насоки
за дейността през 2011 г.; 4. разни.
10959
20. – Управителният съвет на сдружение „Градинско настоятелство „Буратино“ при ОДЗ № 5
„Шина Андреева“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.03.2011 г. в 17 ч. в сградата на седалището
на сдружението в Смолян, ул. Училищна 7, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и предложение
на дейността на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандата
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на досегашния УС; 3. други организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11133
20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Градинско настоятелство към ЦДГ
„Славейче“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 09.03.2011 г. в
17 ч. в сградата на ЦДГ „Славейче“, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове; 2. приемане на нови членове; 3. избор
на председател; 4. отчетен доклад за 2010 г.; 5.
приемане на нов устав; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11128
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство към
Общински детски комплекс – Царево“, гр. Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.03.2011 г. в 9 ч. в гр. Царево,
ул. Хан Аспарух 37, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на СНЦ
„Училищно настоятелство към Общински детски
комплекс – Царево“, гр. Царево; 2. разглеждане
на финансовото състояние на сдружението; 3.
вземане на решение за ликвидация на имуществото на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
531
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Заедно можем“, с. Кипра, община Девня, област Варна, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.03.2011 г. в 19 ч. на адрес: Варна,
ж.к. Възраждане, бл. 13, вх. 1, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
дейността на СНЦ „Заедно можем“; 2. избор на
ликвидатор; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно при същия дневен ред и на
същото място и може да се проведе колкото и
членове да се явят.
581
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Настоятелство при НУ
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Поленица, област Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 05.03.2011 г. в 14 ч. в сградата на НУ „Св. св.
Кирил и Методий“ в с. Поленица, община Сандански, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 3. избор на
председател на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на годишния отчет за дейността,
приходите и разходите. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
77
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1. – Управителният съвет на Тракийско дружество „ФЕРЕ“, с. Ракитница, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на дружеството на 17.03.2011 г. в 12 ч. в клуба на
дружеството в с. Ракитница, община Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за периода 2005 – 2010 г.; 2. финансов отчет за
2005 – 2010 г.; 3. избор на ново ръководство.
472
25. – Управите лни ят с ъвет на СНЦ ФК
„Ботев“, с. Черногорово, община Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 5.03.2011 г. в 17 ч. в
малката зала на читалище „Христо Ботев“, с.
Черногорово, община Пазарджик, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба от
2006 г. до момента; 2. избор на нов председател
и нов управителен съвет; 3. прекратяване дейността на клуба и обявяване в ликвидация. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10995
10. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб Сокол – 2008“, с. Ябълчево, община Руен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива свиква извънредно общо събрание на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Футболен клуб Сокол – 2008“ на
26.03.2011 г. в 10 ч. в с. Ябълчево, община Руен,
област Бургас, в сградата на Народното читалище,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение за преобразуване на сдружението, промяна
във вида на целите и дейността на сдружението
от СНЦ за осъществяване на дейност в частна
полза на СНЦ за осъществяване на общественополезна дейност; 2. заличаване на Осман Хасан
Хамза като член на УС на сдружението поради
настъпила смърт на физическото лице; 3. избор
на нов член на УС; 4. избор на контролен съвет;
5. приемане на решение за изменение на реда
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за свикване на общото събрание на ФК, както
следва: занапред ОС да се свиква чрез покана,
публикувана в един местен вестник, и залепването
є на видно място на сградата на читалището на
с. Ябълчево; 6. приемане на нов устав на сдружението с отразени в него промени в дейността
и органите на сдружението и реда за свикване
на общото събрание.
868
Виктория Петкова Петкова – ликвидатор на
Фондация „Младежки форум“, София, в ликвидация по ф.д. № 256/2008 по описа на СГС, ФО,
7-и състав, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на фондацията да предявят своите вземания в 6-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
323
Елица Маринова Карагьозова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Развитие“, с.
Крушовица, област Плевен, в ликвидация по ф. д.
№ 926/2004 на основание чл. 267 ТЗ във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
407
Мадлен Кирилова Стоянова – ликвидатор на
Фондация „Евродействие“ – София, в ликвидация
по ф. д. № 257/2008 по описа на СГС, ФО, 1-ви
състав, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на фондацията да предявят своите вземания в шестмесечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
322
Пе т ъ р То т е в Пе т р о в – л и к в и д а т о р н а
„Агро – Вид“ – ООД, гр. Априлци, кв. Видима,
област Ловеч, в ликвидация по ф. д. № 1057/94,
на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си.
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Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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