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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 
ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне на критериите за необлагодетел-
стваните райони и териториалния им обхват, 
приета с Постановление № 30 на Министер-
ския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 
„Планински райони“ се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Колона „№ по ред“ се отменя.
2. След ред:

„ 05640 Кърджали Черноочене Боровско “

се създава ред:

„ 05712 Кърджали Черноочене Босилица “

3. След ред:

„ 48355 Кюстендил Кюстендил Вратца “

се създава ред:

„ 16026 Кюстендил Кюстендил Горановци “

4. След ред:

„ 55930 Монтана Берковица Песочница “
се създава ред:

„ 78286 Монтана Берковица Цветкова бара “

5. След ред:

„ 52012 София Елин Пелин Нови хан “

се създава ред:

„ 57921 София Елин Пелин Потоп “

§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 „Ра-
йони с ограничения, различни от планинските“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Колона „№ по ред“ се отменя.
2. След ред:

„ 57580 Пазарджик Панагюрище Попинци “

се създава ред:

„ 36124 Пазарджик Пещера Капитан 
Димитриево

“

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

8081

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 
ОТ 4 ЮЛИ 2011 г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Приема Устройствен пра-
вилник на Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“.

Заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Изпъл-

нителна агенция „Българска служба за акре-
дитация“, приет с Постановление № 375 на 
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 4 
от 2007 г.; попр., бр. 14 от 2007 г.; изм. и доп., 
бр. 61 от 2007 г. и бр. 33 и 108 от 2008 г.), се 
отменя.

§ 2. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268 
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане 
на Устройствен правилник на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма (обн., 
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г. и бр. 22 
от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „35“ се заменя с „40“.
2. В т. 5 числото „386“ се заменя с „381“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 

1 август 2011 г. 
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 
на Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят дейността, 
структурата, организацията на работа и съставът 
на Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“, наричана по-нататък „агенцията“.

Чл. 2. (1) Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ е администрация, която 
подпомага изпълнителния директор, Съвета по 
акредитация и създадените към агенцията коми-
сии и технически комитети при осъществяване 
на правомощията им, осигурява и обезпечава 
организационно-технически тяхната дейност и 
административно обслужва гражданите, едно-
личните търговци и юридическите лица. 

(2) Изпълнителна агенция „Българска служ-
ба за акредитация“ е националният орган по 
акредитация и единственият орган в Република 
България, който има право да извършва акреди-
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тация на органи за оценяване на съответствието 
в съответствие с 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.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕО) № 765/2008“. 

(3) Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ осъществява следните основни 
дейности и услуги:

1. акредитация на: 
а) лаборатории за изпитване, включително 

медицински лаборатории;
б) лаборатории за калибриране;
в) органи за контрол;
г) органи по сертификация на продукти, 

включително за биологично производство и 
биологични продукти;

д) верификационни органи;
е) органи по сертификация на системи за 

управление – ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 
27001, ISO 14001 и ISO 22000;

ж) органи по сертификация на персонал;
з) проверяващи по околна среда (EMAS) и 

други органи за оценяване на съответствието, 
посочени в процедурата за акредитация на аген-
цията или регламентирани с нормативен акт;

2. удостоверяване на съответствието с прин-
ципите на Добрата лабораторна практика;

3. организиране на курсове, семинари и 
конференции и други форми на обучение в 
областта на своята дейност; 

4. сътрудничество със сродни организации 
в рамките на Европейската и международни 
организации по акредитация и извършване на 
оценки от тяхно име като подизпълнител;

5. изпълнение на задължения по междуна-
родни спогодби, споразумения и договори в 
областта є на действие;

6. издаване на бюлетин, осъществяване на 
международен обмен на информация, поддър-
жане на регистри и предоставяне на информа-
ционни услуги в областта є на действие.

(4) Изпълнителна агенция „Българска служба 
за акредитация“ поддържа членство в органа, 
признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 
765/2008, и редовно се подлага на партньорски 
оценки, организирани от него.

Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ е юридическо лице със 
седалище София, второстепенен разпоредител 
с бюджетни кредити към министъра на ико-
номиката, енергетиката и туризма. 

(2) Издръжката на агенцията се формира от 
бюджетни средства и от приходи от собствена 
дейност. 

(3) Приходите от собствена дейност на 
агенцията се набират от:

1. постъпления от дейностите по акредита-
ция, включително като подизпълнител, удос-
товеряване на съответствието с принципите 
на Добрата лабораторна практика и други 
дейности; 

2. средства по национални и международни 
програми, проекти, договори и споразумения;

3. глоби и имуществени санкции по Закона 
за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието (ЗНАООС);

4. постъпления от разпространяване на 
официалния бюлетин на агенцията и други спе-
циализирани ръководства и печатни материали 
в областта на акредитацията;

5. провеждане на курсове за обучение, 
семинари, конференции и други форми за 
представяне на процеса на акредитация и 
оценяване на съответствието с Добрата лабо-
раторна практика;

6. постъпления от информационно обслуж-
ване на физически и юридически лица;

7. дарения, които изключват възможност за 
финансов натиск или конфликт на интереси;

8. наеми и други източници, определени с 
нормативен акт.

(4) Средства и активи могат да бъдат при-
добивани и при осъществяване на дейности по 
публично-частно партньорство. 

(5) Приходите от собствена дейност се 
разходват за: 

1. финансиране дейността на агенцията, 
включително заплащане на членски внос за 
поддържане на членство в органа, признат 
съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765, и в 
други международни организации;

2. финансиране на партньорска проверка от 
страна на органа, признат съгласно чл. 14 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008;

3. финансиране на участия на служители на 
агенцията в екипи по партньорски оценки, ор-
ганизирани от органа, признат съгласно чл. 14 
от Регламент (ЕО) № 765/2008;

4. капиталови разходи за развитие на ма-
териалната база;

5. повишаване квалификацията на служите-
лите в администрацията, на външните водещи 
оценители, оценители, експерти и инспектори 
по Добрата лабораторна практика, включително 
заплащане на лекторски възнаграждения;

6. допълнително материално стимулиране 
на служителите в агенцията по ред, определен 
в чл. 29 от устройствения правилник.

(6) Средствата за допълнително материал-
но стимулиране по ал. 5, т. 6 се определят в 
размер до 25 на сто от разчета на годишния 
размер на средствата за работна заплата и се 
планират в разходната част на годишния бю-
джет на агенцията; средствата се осигуряват 
от преизпълнение на приходите.
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Г л а в а  в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Раздел I
Общи положения

Чл. 4. (1) Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ се ръководи и предста-
влява от изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор е орган на 
изпълнителната власт, който осъществява 
политиката в областта на националната ак-
редитация на органи, извършващи дейности 
по оценяване на съответствието в регулирани 
и нерегулирани области или други дейности, 
за които се прилагат схеми за акредитация, 
определени с нормативен акт, и по оценяване 
на съответствието с принципите на Добрата 
лабораторна практика.

Чл. 5. (1) За изпълнителен директор на 
агенцията може да бъде назначено лице, 
което отговаря на изискванията по чл. 10а 
ЗНАООС. 

(2) Договорът с изпълнителния директор се 
сключва и прекратява от министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма съгласувано с 
министър-председателя.

Чл. 6. (1) При осъществяване на своите 
функции изпълнителният директор се подпомага 
от заместник изпълнителен директор.

(2) За заместник изпълнителен директор се 
назначава лице, което отговаря на изискванията 
по чл. 10а ЗНАООС. 

(3) Заместник изпълнителният директор 
се назначава и освобождава от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма по пред-
ложение на изпълнителния директор.

Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор съв-
местно със Съвета по акредитация определя 
политиката и целите, свързани с дейностите 
по акредитация. 

(2) Изпълнителният директор провежда 
политиката в областта на акредитацията и 
удостоверяване на съответствието с принципите 
на Добрата лабораторна практика.

(3) В изпълнение на правомощията по ал. 2 
изпълнителният директор: 

1. акредитира, като издава сертификати за 
акредитация и приложения към тях, съдържащи 
акредитирания обхват; 

2. преиздава сертификати за акредитация и 
приложенията към тях съгласно процедурите 
за акредитация;

3. разширява обхвата на акредитацията; 
4. преакредитира;
5. ограничава или временно ограничава 

обхвата на акредитацията;
6. спира акредитацията за определен срок 

от време; 

7. отказва откриване на процедура, предос-
тавяне, разширяване обхвата на акредитацията 
или преакредитацията;

8. отнема акредитацията; 
9. осъществява дейности по поддържане на 

акредитацията и потвърждава акредитацията;
10. удължава срока на акредитация съгласно 

законово регламентирания срок;
11. издава наказателни постановления въз 

основа на актове за установяване на нарушения;
12. издава актове за установяване на пуб-

лични вземания.
(4) Изпълнителният директор изпълнява 

функциите на орган по оценяване на съответ-
ствието с принципите на Добрата лабораторна 
практика, като:

1. оценява съответствието на лабораториите с 
принципите на Добрата лабораторна практика;

2. оценява степента на съответствието на 
едно или повече изследвания с принципите на 
Добрата лабораторна практика;

3. осъществява мониторинг на съответствие-
то на лабораториите с принципите на Добрата 
лабораторна практика; 

4. осъществява мониторинг на степента на 
съответствието на едно или повече изследвания 
с принципите на Добрата лабораторна практика; 

5. прекратява процедурата по инспекция 
или одит;

6. представя на съответния контролен орган 
доклад за резултатите от приключили инспек-
ции и/или одити;

7. организира работата по воденето и под-
държането на публичен регистър на лицата, за 
които е удостоверено съответствие с Добрата 
лабораторна практика, и предоставянето на 
информация от регистъра.

(5) Изпълнителният директор организира 
дейността по акредитация, като:

1. утвърждава процедурите за акредитация 
и правилата на агенцията след одобрение от 
Съвета по акредитация;

2. утвърждава процедура за оценяване на 
съответствието с Добрата лабораторна практика;

3. утвърждава правила за работата на коми-
сиите по акредитация, комисията по възраже-
ния, техническите комитети по акредитация и 
правила за работа на Съвета по акредитация 
след одобрението от Съвета по акредитация;

4. утвърждава ценоразпис на услугите, из-
вършвани от агенцията, след одобрението от 
Съвета по акредитация;

5. утвърждава правила за определяне на 
възнаграждението и начина на разплащане с 
оценители, експерти, инспектори по Добрата 
лабораторна практика, както и на членове на 
комисии по чл. 7, ал. 2 ЗНАООС и на други 
лица за осъществяване на дейностите є; 

6. утвърждава наръчник по качеството, както 
и всички вътрешни правила и процедури от 
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системата за управление на агенцията, разра-
ботена и внедрена в съответствие с ISO 17011, 
и приложимите нормативни актове;

7. делегира правомощия по управление в 
процеса по акредитация;

8. свиква Съвета по акредитация; 
9. определя състава на Комисията по акре-

дитация за всяка конкретна процедура освен 
в случаите по чл. 10, ал. 5 ЗНАООС, в които 
съставът се определя от заместник изпълни-
телния директор;

10. утвърждава състава на техническите ко-
митети по акредитация и определя секретарите 
на техническите комитети по акредитация;

11. организира работата по воденето и 
поддържането на публичен регистър на ли-
цата с предоставена, ограничена, временно 
ограничена, спряна или отнета акредитация и 
предоставянето на информация от регистъра;

12. определя длъжностните лица, компе-
тентни да съставят актове за установяване на 
административни нарушения.

(6) Изпълнителният директор управлява и 
представлява агенцията, като: 

1. ръководи, координира и контролира функ-
ционирането на агенцията за точното спазване 
на нормативните актове;

2. представлява агенцията пред държавни 
органи, организации, институции и други лица; 

3. изготвя проект на бюджет и го представя 
за утвърждаване на министъра на икономика-
та, енергетиката и туризма след одобрение от 
Съвета по акредитация;

4. изготвя и представя на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма до 20 
февруари на следващата година годишен доклад 
за дейността на агенцията, който се публикува 
на електронната страница на агенцията еже-
годно до 28 февруари;

5. организира и контролира управлението 
на недвижимите имоти и движимите вещи, 
придобити или предоставени за управление 
на агенцията;

6. изпълнява функциите на орган по назна-
чаването по Закона за държавния служител;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите 
договори с лицата, работещи по трудово пра-
воотношение в агенцията;

8. сключва договори с външни водещи 
оценители, оценители, водещи инспектори, 
инспектори и експерти и с други лица за осъ-
ществяване дейността на агенцията; 

9. сключва договори с физически и юридиче-
ски лица, обслужващи дейностите на агенцията;

10. осъществява контакти с европейски и 
международни организации в областта на дей-
ност на агенцията и сключва споразумения с тях;

11. осъществява контакти със сродни орга-
низации и сключва споразумения с тях;

12. издава индивидуални административни 
актове в рамките на своята компетентност;

13. упражнява и други правомощия, възло-
жени му с нормативен акт.

(7) При отсъствие изпълнителният директор 
се замества по реда на чл. 10, ал. 4 ЗНАООС. 

Раздел III
Правомощия на заместник изпълнителния 

директор

Чл. 8. (1) Заместник изпълнителният дирек-
тор подпомага изпълнителния директор при 
осъществяване на правомощията му.

(2) Заместник изпълнителният директор уп-
равлява и представлява агенцията в отсъствие 
на изпълнителния директор.

(3) Заместник изпълнителният директор 
упражнява правомощията по акредитация в 
предвидените от Закона за националната акре-
дитация на органи за оценка на съответствието 
случаи. 

(4) Заместник изпълнителният директор 
осъществява и други функции, възложени му 
със заповед на изпълнителния директор.

Раздел IV
Съвет по акредитация

Чл. 9. (1) Съветът по акредитация е посто-
янно действащ орган, който подпомага изпъл-
нителния директор. 

(2) В състава на Съвета по акредитация се 
включват изпълнителният директор на агенци-
ята, без право на глас, по 5 представители на 
заинтересуваните от процеса на акредитация 
страни, организирани в следните групи: ми-
нистерства, определени с решение на Минис-
терския съвет; организации, представляващи 
индустрията; организации, представляващи 
потребителите; организации, представляващи 
експерти; организации, представляващи акре-
дитирани лица.

(3) Съветът по акредитация се свиква на 
редовни заседания не по-малко от два пъти 
годишно от председателя или от изпълнителния 
директор на агенцията.

(4) Организационно-техническото обслуж-
ване на дейността на Съвета по акредитация 
се осигурява от агенцията.

(5) Съставът на Съвета по акредитация и 
правилата за неговата работа се публикуват на 
страницата на агенцията в интернет. 

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I
Общи положения

Чл. 10. (1) Административната структура 
на агенцията включва обща и специализирана 
администрация. 

(2) Общата администрация е организирана 
в дирекция „Административно-правно и фи-
нансово-стопанско обслужване“.
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(3) Специализираната администрация е ор-
ганизирана в дирекция „Акредитация на органи 
за оценяване на съответствието“.

(4) Изпълнителният директор може да съз-
дава със заповед отдели и сектори.

Чл. 11. Общата численост на служителите 
в администрацията на Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ и нейното 
разпределение по административни звена са 
посочени в приложението.

Чл. 12. Длъжностното разписание на слу-
жителите в агенцията се утвърждава от изпъл-
нителния директор. 

Раздел II
Главен секретар

Чл. 13. (1) Административното ръководство 
на агенцията се осъществява от главен секретар. 

(2) Главният секретар се назначава от из-
пълнителния директор.

(3) Главният секретар управлява и предста-
влява агенцията в отсъствие на изпълнителния 
и заместник изпълнителния директор съгласно 
заповед на изпълнителния директор, която се 
издава и в която са посочени правомощията 
му за всеки конкретен случай, с изключение 
на тези по чл. 10, ал. 1 ЗНАООС. 

(4) Главният секретар: 
1. ръководи, координира и контролира функ-

ционирането на администрацията за спазване 
на нормативните актове и за изпълнение на 
законните разпореждания на изпълнителния 
директор; 

2. координира и контролира дейността по 
стопанисването, ползването и управлението на 
имущество – държавна собственост (недвижими 
имоти и движими вещи), придобито или пре-
доставено за управление на агенцията;

3. координира и контролира финансово-
стопанската дейност на агенцията, в т. ч. орга-
низира и отговаря за изготвянето на бюджета 
на агенцията, контролира законосъобразното 
и целесъобразното разходване на финансови-
те и материалните средства, предоставени на 
агенцията;

4. организира и ръководи изготвянето на 
годишни планове и отчети на агенцията;

5. следи за опазване на служебната тайна 
и защитата на личните данни, обработвани от 
агенцията;

6. ръководи и контролира цялостната ор-
ганизация по провеждане атестирането на 
служителите в администрацията;

7. утвърждава длъжностните характеристики 
на служителите;

8. контролира изпълнението на вътрешните 
правила за организация на административното 
обслужване на гражданите, едноличните търгов-
ци и юридическите лица в агенцията;

9. организира, координира и контролира 
предоставянето на информация на органите 
на държавна власт и местно самоуправление;

10. координира оперативното взаимодействие 
на агенцията с администрацията на Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма 
и другите органи на изпълнителната власт;

11. ръководи, координира и контролира 
документооборота;

12. организира работата с предложенията 
и сигналите в съответствие с разпоредбите на 
глава осма от Административнопроцесуалния 
кодекс; 

13. организира и координира връзките с 
обществеността по отношение на дейността на 
агенцията и представлява агенцията в случаите, 
когато е изрично упълномощен от изпълнител-
ния директор;

14. изпълнява и други функции, възложени 
му с нормативен акт или със заповед на из-
пълнителния директор.

(5) При отсъствие на главния секретар него-
вите функции и/или отделни негови правомо-
щия се изпълняват от служител, определен със 
заповед на изпълнителния директор за всеки 
конкретен случай.

Раздел III
Обща администрация

Чл. 14. Общата администрация подпомага 
изпълнителния директор при упражняването на 
правомощията му и специализираната админи-
страция при осъществяването на дейността є.

Чл. 15. Дирекция „Административно-правно 
и финансово-стопанско обслужване“:

1. осигурява правно-нормативното обслуж-
ване на агенцията;

2. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове и стратегически докумен-
ти, свързани с дейността на агенцията, и дава 
становища;

3. осигурява процесуалното представител-
ство на агенцията пред органите на съдебната 
власт;

4. извършва необходимите правни действия 
по събиране на вземанията на агенцията;

5. осъществява взаимодействието на агенци-
ята с административните звена на Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма 
и на други ведомства; 

6. съгласува за законосъобразност проекти-
те на индивидуални административни актове 
и наказателни постановления, издавани от 
изпълнителния директор, и при необходимост 
дава становища; 

7. изготвя и дава становища по договорите, 
по които агенцията е страна;

8. следи за законосъобразността на актовете, 
свързани с възникване, изменяне и прекратяване 
на трудовите и служебните правоотношения;

9. изготвя правни становища по сигнали 
и предложения по реда на Административно-
процесуалния кодекс и заявления по Закона за 
достъп до обществена информация;
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10. дава становища по правни въпроси и 
осигурява правна помощ за работата на ад-
министративните звена и помощните органи 
на агенцията;

11. организира цялостното управление и 
развитие на човешките ресурси; 

12. изготвя и актуализира длъжностното раз-
писание на агенцията и поименното разписание 
на длъжностите и работните заплати, осигурява 
методическа, организационна и техническа 
помощ при разработване, актуализиране и ут-
върждаване на длъжностните характеристики 
на служителите в агенцията; 

13. изготвя актове и документи, свързани 
с възникване, изменяне и прекратяване на 
служебните и трудовите правоотношения със 
служителите в агенцията, с налагане на дисци-
плинарни наказания и с търсене на имуществена 
отговорност по Закона за държавния служител 
и по Кодекса на труда; 

14. отговаря за правилното отчитане на 
отпуските, оформя болничните листове;

15. организира провеждане на конкурсни 
процедури за свободни длъжности в админи-
страцията по реда на Закона за държавния 
служител и на Кодекса на труда;

16. осигурява цялостната организация по 
провеждане на атестиране на служителите в 
агенцията;

17. планира и организира обучението, пови-
шаването и поддържането на професионалната 
квалификация на служителите в агенцията и 
тяхната преквалификация; 

18. изготвя, оформя и съхранява служебните 
и трудовите досиета на служителите в агенци-
ята и ги поддържа в съответствие със Закона 
за държавния служител и с Кодекса на труда;

19. организира и контролира осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд 
в агенцията; 

20. осигурява финансово-счетоводната дей-
ност на агенцията – планиране, отчитане и 
анализиране на финансовите и икономическите 
показатели; 

21. изготвя проект на бюджет на агенцията 
и следи за изпълнението му; 

22. изготвя и представя в Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма отчети 
за касовото изпълнение на бюджета и извън-
бюджетните сметки и фондове и годишния 
финансов отчет на агенцията; 

23. отговаря за съхранението и ползването 
на счетоводния архив;

24. изготвя месечни разплащателни ве-
домости по заплащането на служителите на 
агенцията;

25. осъществява ефективен предварителен, 
текущ и последващ вътрешен финансов контрол 
по правилно разходване на средствата съгласно 
утвърдения бюджет и спазване на финансовата, 
бюджетната и платежната дисциплина;

26. организира инвентаризацията в агенцията 
съгласно Закона за счетоводството;

27. следи за ефективното и законосъобразното 
администриране на приходите и разходване на 
средствата по програми и проекти, управлява-
ни от агенцията, при спазване на финансовата 
дисциплина;

28. организира завеждането и отчитането на 
материалните активи на агенцията и осигурява 
тяхното стопанисване;

29. извършва снабдяване, съхраняване, стопа-
нисване и използване на материалните активи 
при спазване разпоредбите на действащото зако-
нодателство, включително поддръжка и ремонт 
на недвижимите имоти и движимите вещи; 

30. организира и участва в провеждането 
на процедури за възлагане на обществени по-
ръчки, съхранява досиетата за тях и следи за 
изпълнението на договорите;

31. организира и контролира транспортното 
обслужване на агенцията;

32. организира деловодната дейност, като 
приема и завежда входящата и изходящата 
кореспонденция, систематизира и съхранява 
документите на агенцията; 

33. поддържа информационна база данни за 
състава и решенията на Съвета по акредитация; 

34. обезпечава организационно-техническото 
обслужване на Съвета по акредитация; 

35. осъществява дейност по управление 
при кризи и отбранително-мобилизационна 
подготовка;

36. осъществява протоколните функции и 
връзките с обществеността на агенцията;

37. води международната кореспонденция, 
подготвя, организира и координира междуна-
родната дейност на агенцията и съдейства за 
провеждане на международни прояви в Репу-
блика България;

38. организира и координира контактите 
на агенцията с националните органи по акре-
дитация на други държави и с други сродни 
организации и/или институции;

39. организира международните изяви на 
изпълнителния директор, на заместника му и 
на другите служители, подготвя задграничните 
командировки и оформянето на необходимите 
документи; 

40. разработва процедури и правила на 
агенцията, свързани с дейността на дирекцията; 

41. изпълнява и други задачи, възложени 
от изпълнителния директор, заместник изпъл-
нителния директор и/или от главния секретар 
на агенцията.

Раздел IV
Специализирана администрация

Чл. 16. Специализираната администра-
ция подпомага изпълнителния директор при 
упражняване на правомощията му по акре-
дитацията или други дейности, за които се 
прилагат схеми за акредитация, определени с 
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нормативен акт, както и при удостоверяване 
на съответствието с принципите на Добрата 
лабораторна практика.

Чл. 17. Дирекция „Акредитация на органи 
за оценяване на съответствието“:

1. организира и провежда оценяването 
на лицата, кандидатстващи за акредитация, 
преакредитация и разширяване обхвата на 
акредитация;

2. организира и провежда дейностите по 
удостоверяване на съответствието с принципите 
на Добрата лабораторна практика;

3. организира и провежда оценяване и надзор 
на лицата, кандидатстващи за други дейности, 
за които се прилагат схеми за акредитация;

4. организира и провежда надзора върху дей-
ността на акредитираните органи за оценяване 
на съответствието по реда на процедурите и 
правилата за акредитация; 

5. изготвя проекти на издаваните от изпъл-
нителния директор индивидуални администра-
тивни актове;

6. води и поддържа публичен регистър на 
лицата с предоставена, ограничена, временно 
ограничена, спряна или отнета акредитация 
и обезпечава предоставянето на официална 
информация от регистъра на заинтересуваните 
физически и юридически лица и обявяването 
им на страницата на агенцията в интернет;

7. води и поддържа публичен регистър на 
лицата, за които е удостоверено съответствие 
с Добрата лабораторна практика, и обезпечава 
предоставянето на официална информация от 
регистъра на заинтересуваните физически и 
юридически лица;

8. води регистър на водещите оценители, 
техническите оценители, експерти и инспектори 
по Добрата лабораторна практика; 

9. осигурява информация на интернет стра-
ницата на агенцията за органите за оценяване 
на съответствието, отговарящи на изискванията 
на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС; 

10. съхранява досиета на водещите оце-
нители, техническите оценители, експерти и 
инспектори по Добрата лабораторна практика в 
картотеката на агенцията и осигурява достъпа 
до тях по ред, определен от изпълнителния 
директор;

11. съхранява досиетата на акредитираните 
лица и кандидатите за акредитация и осигурява 
достъпа до тях по ред, определен от изпълни-
телния директор;

12. съхранява досиетата на лицата, получили 
удостоверяване на съответствието с Добрата 
лабораторна практика, и на кандидатите за та-
кова удостоверяване и осигурява достъпа до тях 
по ред, определен от изпълнителния директор;

13. поддържа данни за състава и решенията 
на комисиите по чл. 7, ал. 2 ЗНАООС;

14. поддържа стандарти, процедури, прави-
ла и документи от системата за управление 

на агенцията, европейски и международни 
ръководства, свързани с акредитацията и 
удостоверяване на съответствието с Добрата 
лабораторна практика;

15. изготвя доклади и анализи за текущото 
състояние на дейността на агенцията;

16. изпълнява оценки като подизпълнител 
на други национални органи по акредитация, 
членове на европейската и международни ор-
ганизации по акредитация;

17. разработва процедури и правила на 
агенцията, свързани с дейността на дирекцията, 
включително тези за акредитация и удостоверя-
ване на съответствието с Добрата лабораторна 
практика;

18. разработва Наръчника по качеството, 
правилата за работа на Съвета по акредитация 
и на комисиите по чл. 7, ал. 2 ЗНАООС;

19. обезпечава организационно-техническо-
то обслужване на комисиите по чл. 7, ал. 2 
ЗНАООС;

20. организира и извършва административ-
ния контрол по ЗНАООС и изготвя проекти 
на наказателни постановления;

21. организира курсове, семинари и конфе-
ренции и други форми за обучение в областта 
на своята дейност;

22. поддържа и обновява страницата на 
агенцията в интернет и официалния бюлетин 
на агенцията;

23. осъществява взаимодействието на агенци-
ята с други държавни органи и неправителствени 
организации, заинтересувани от дейностите на 
агенцията;

24. участва в разработването и предприема-
нето на дейности при изпълнението на нацио-
налните политики по акредитация;

25. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове и на стратегически доку-
менти, свързани с дейността на агенцията, и 
дава становища по такива проекти;

26. подпомага изпълнителния директор в 
осъществяване на международната дейност на 
агенцията в европейската и международните 
организации по акредитация и други сродни 
организации и/или институции;

27. участва в комитетите и в работните групи 
на европейската и международните организации 
по акредитация;

28. участва в заседания на Форум на орга-
ните по акредитация и лицензиращите органи 
(FALB) и е обект на партньорска оценка по 
отношение на акредитацията на проверяващи 
по околна среда;

29. изпълнява дейностите, които произтичат 
от сключените от агенцията споразумения;

30. изпълнява и други задачи, възложени 
от изпълнителния директор, заместник изпъл-
нителния директор и/или от главния секретар 
на агенцията.
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Раздел V
Организация на работа

Чл. 18. Организацията на работата на аген-
цията се осъществява съгласно устройствения 
правилник и утвърдените процедури, инструк-
ции и правилата от системата за управление 
на агенцията, разработена в съответствие с 
ISO 17011. 

Чл. 19. Административните звена на агенци-
ята осъществяват своята дейност в съответствие 
с определените с устройствения правилник 
функции и съгласно правилата на системата 
за управление на агенцията.

Чл. 20. (1) Непосредственото ръководство 
на дирекциите се осъществява от директори, 
които носят отговорност за своевременното и 
точното изпълнение на конкретните задачи при 
осъществяване на функциите им.

(2) Служителите в агенцията, заемащи ръ-
ководни длъжности, съобразно възложените 
им функции и задачите на ръководеното от 
тях звено:

1. възлагат задачи на работещите в звеното, 
контролират и отговарят за тяхното срочно и 
качествено изпълнение;

2. осигуряват взаимодействие с другите зве-
на в агенцията в съответствие с установените 
организационни връзки и разпределението на 
дейностите между тях;

3. изготвят отчети за дейността на звеното 
и правят предложения за конкретни мерки за 
подобряване на дейността в него;

4. предлагат повишаване, преназначаване, 
стимулиране, санкциониране и освобождаване 
на работещите в звеното и участват в проце-
дурите по назначаване на служители.

Чл. 21. (1) Директорите на дирекции пла-
нират, ръководят, организират, контролират, 
отчитат се и носят отговорност за дейността 
и за изпълнението на задачите, възложени на 
съответното административно звено в съответ-
ствие с определените с правилника функции.

(2) Директорите на дирекции дават задължи-
телни указания в рамките на своите правомощия 
за осигуряване изпълнението на нормативните 
актове и законосъобразните разпореждания на 
изпълнителния директор, заместник изпълнител-
ния директор и главния секретар на агенцията.

(3) Директорите на дирекции: 
1. докладват на изпълнителния директор, на 

заместник изпълнителния директор и на главния 
секретар материалите по въпроси, свързани с 
функциите на ръководените от тях дирекции;

2. насочват и подписват материали, подгот-
вени по въпроси, включени във функциите на 
ръководените от тях дирекции;

3. разпределят и координират работата между 
служителите и/или административните звена, 
включени в ръководените от тях дирекции; 

4. изготвят ежегодно отчет за дейността на 
ръководените от тях дирекции и правят пред-
ложения за конкретни мерки за подобряване 
на дейността;

5. изпълняват и други задачи, възложени 
им от изпълнителния директор, от заместник 
изпълнителния директор или от главния секре-
тар, в рамките на функциите на ръководените 
от тях дирекции, определени с правилника.

(4) При отсъствие директорите се заместват 
от друг служител, определен със заповед на 
изпълнителния директор за всеки конкретен 
случай.

Чл. 22. Държавните служители и лицата, 
работещи по трудово правоотношение в аген-
цията, изпълняват възложените им задачи 
съобразно длъжностните си характеристики, 
правилата от системата за управление на аген-
цията, устройствения правилник и действащото 
законодателство и отговарят пред прекия си 
ръководител за изпълнение на работата.

Чл. 23. (1) Документите, изпратени до 
агенцията, се завеждат във входящ регистър, 
като се отбелязва датата на получаването им.

(2) Не се завеждат и не се образуват служебни 
преписки по анонимно изпратени информации 
до агенцията или по такива без предоставена 
информация за обратна връзка. 

(3) При завеждането на документите във 
входящ регистър се извършва проверка за на-
личието на всички материали, посочени в тях, 
и се образува служебна преписка.

Чл. 24. (1) Служебните преписки се раз-
пределят от изпълнителния директор или от 
определен от него ръководен служител според 
адресата или съдържанието им на ръководителя 
на съответното административно звено веднага 
след образуването им. 

(2) Резолюцията по ал. 1 съдържа указания, 
срок за изпълнение, когато е различен от опре-
деления в АПК, дата и подпис. При възлагане 
на преписката на повече от един ръководител 
на административно звено се посочва отго-
ворният от тях. 

(3) Ръководителите на административни 
звена възлагат с резолюция изработването на 
служебните преписки на определен служител 
или служители, като в последния случай се 
определя отговорният от тях и се определят 
задачите и сроковете за изпълнението им.

(4) Редът за образуване и движение на слу-
жебните преписки се определя от документи-
рани процедури и инструкции от системата за 
управление на агенцията. 

Чл. 25. (1) Изходящите от агенцията докумен-
ти се съставят в два екземпляра и се завеждат в 
изходящ регистър. Вторият екземпляр съдържа 
име и подпис на служителите, изготвили и/
или съгласували документа, като се посочва и 
датата, на която е положен съответният подпис.
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(2) На молби и жалби, които засягат въпроси 
от дейността на агенцията, се изготвя отговор 
най-късно в срок 30 дни от получаването им, 
ако в закон или в правилата на системата 
за управление на агенцията не е установен 
друг срок. Ако се налага да бъде извършена 
допълнителна проверка, срокът може да бъде 
удължаван, но не с повече от два месеца.

Чл. 26. (1) В агенцията работят лица по 
трудово и по служебно правоотношение. 

(2) Конкурсните процедури за назначаване 
на държавни служители се организират в съ-
ответствие със Закона за държавния служител 
и с Наредбата за провеждане на конкурсите за 
държавни служители, приета с Постановление 
№ 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., 
бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., 
бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г. и бр. 47 от 2011 г.).

Чл. 27. (1) За изпълнение на определени зада-
чи, свързани с дейността на агенцията, за които 
се изискват специални знания и квалификация, 
могат да се привличат нещатни сътрудници в 
качеството им на водещи оценители, оценители, 
водещи инспектори, инспектори и експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по 
ал. 1 се определят в сключените с тях рамкови 
договори. 

Чл. 28. (1) За образцово изпълнение на слу-
жебните си задължения, констатирано в процеса 
на оценяване изпълнението на длъжността, 
държавните служители и лицата по трудово 
правоотношение могат да бъдат награждавани 
с парични или предметни награди и допълни-
телни възнаграждения за постигнати резултати 
от изпълнителния директор по ред, определен 
от документирани процедури и инструкции от 
системата за управление на агенцията. 

(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от бю-
джета на агенцията.

Чл. 29. (1) Размерът на средствата за допълни-
телно материално стимулиране на служителите в 
агенцията е до 25 на сто от разчета на годишния 
размер на средствата за работна заплата. 

(2) Допълнителното материално стимулира-
не на служителите се извършва по направени 
предложения, както следва:

1. за служител – от съответния директор;
2. за директор – от заместник изпълнителния 

директор и/или от главния секретар;
3. за главния секретар – от заместник из-

пълнителния директор или по преценка на 
изпълнителния директор.

(3) Индивидуалният размер на сумата за 
допълнителното материално стимулиране на 
всеки служител се определя със заповед от 
изпълнителния директор въз основа на кри-
териите, определени с вътрешните правила за 
работната заплата. 

(4) Индивидуалният размер на допълнител-
ното материално стимулиране на изпълнител-
ния директор и на заместник изпълнителния 

директор се определя върху индивидуалните 
им средства за работна заплата за съответната 
година в размер, равен на средния процент на 
допълнителното материално стимулиране на 
служителите от цялата администрация.

(5) В случаите на вътрешно съвместителство 
или вътрешно заместване съответният служител 
има право само на допълнителното материално 
стимулиране, което му е определено за извърш-
ване на работата по основното му служебно 
или трудово правоотношение.

(6) Допълнителното материално стимули-
ране се изплаща до един месец след отчитане 
преизпълнение на приходите. 

(7) Начисляването на средствата за допъл-
нително материално стимулиране се извършва 
на базата на действително отработени дни през 
съответната година.

(8) За отработени дни по ал. 7 се считат и 
дните, през които служителите ползват редовен 
платен годишен отпуск.

(9) Право на допълнително материално 
стимулиране имат служителите, които към 
момента на изплащане са в служебно или 
трудово правоотношение с агенцията и имат 
действително отработени най-малко 65 дни 
през съответната година. 

Чл. 30. Работното време на агенцията е 8 
часа дневно – от 9,00 до 17,30 ч., с прекъсване 
за почивка от 12,30 до 13,00 ч.

Чл. 31. Служителите в агенцията удостове-
ряват длъжността си със служебни карти. 

Чл. 32. Достъпът на външни лица в сградата 
на агенцията се извършва съгласно правилата 
за охрана и пропускателния режим в агенцията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание 

чл. 6, ал. 3 от Закона за националната акредита-
ция на органите за оценяване на съответствието 
и чл. 55 от Закона за администрацията.

§ 2. В срок до 3 месеца от влизането в сила 
на правилника правилата за организацията 
на дейността на агенцията да се приведат в 
съответствие с него. 

Приложение 
към чл. 11 

Обща численост на персонала на Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация“ – 40 

щатни бройки
Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация  
в т.ч.:  
дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“ 9
Специализирана администрация  
в т.ч.:  
дирекция „Акредитация на органи 
за оценяване на съответствието“ 28

8082
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 
ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, приет с 
Постановление № 46 на Министерския съвет 
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и 

доп., бр. 63 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2 се създава т. 4:
„4. лица, завършили основно образование, 

за длъжности, определени с акт на министъра 
на отбраната.“

§ 2. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) Специалната военна подготовка на во-

еннослужещите – оркестранти от въоръжените 
сили, се извършва в учебен център и при усло-
вия и по ред, определени с акт на министъра 
на отбраната.“ 

§ 3. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) На кадетите, завършили сержант-

ски (старшински) професионален колеж, или 
на войниците (матросите), завършили учебен 
център, се присвоява първо сержантско звание 
„младши сержант“ („старшина II степен“) и 
те се назначават на сержантска длъжност в 
съответствие със сключеното допълнително 
споразумение.

(2) Кадетите, завършили сержантски (стар-
шински) професионален колеж и придобили 
четвърта степен на професионална квалифи-
кация, могат да бъдат повишавани във военни 
звания до „старшина/мичман“ включително.

(3) Войниците (матросите), завършили 
учебен център с присвоено първо сержантско 
звание „младши сержант“ („старшина II сте-
пен“), могат да бъдат повишавани в следващо 
сержантско (старшинско) звание след придо-
биване на четвърта степен на професионална 
квалификация или завършен курс за съответ-
ното военно звание в сержантски (старшински) 
професионален колеж.“

§ 4. В чл. 19, т. 9 числото „4“ се заменя с „3“.
§ 5. В чл. 23, ал. 3 думите „научно-препо-

давателския и научноизследователския състав“ 
се заменят с „академичния състав“.

§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „стратегически курс“ се 

заменят с „генералщабен или стратегически 
курс или приравнени на тях курсове в страната 
или в чужбина“.

2. В ал. 2 думите „курс по мениджмънт 
на отбраната или приравнен на него курс в 
чужбина“ се заменят с „генералщабен или 
стратегически курс или курс по мениджмънт 
на отбраната или приравнени на тях курсове 
в страната или в чужбина“.

3. В ал. 3 думите „научно-преподавателския 
и научноизследователския състав“ се заменят 
с „академичния състав“.

§ 7. В чл. 28 се създава ал. 8:
„(8) Със заповед на министъра на отбраната 

се определя за кои от длъжностите по Класи-
фикатора на длъжностите на военнослужещите 
в Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия по чл. 24 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България се изисква владеене на английски 
или френски език по СТАНАГ 6001 на съот-
ветно ниво.“

§ 8. В чл. 32, т. 4 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В буква „а“ след думите „министъра на 
отбраната“ се добавя „или на оправомощени 
от него длъжностни лица“ и в края на изре-
чението се добавя „и писмено съгласие на 
военнослужещия“.

2. Създава се нова буква „б“:
„б) по допълнителен Регистър на вакантните 

длъжности за офицери и офицерски кандидати;“.
3. Досегашната буква „б“ става буква „в“.
§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 думите „отговарят на изисквани-

ята за заемането є, в т. ч. на изискванията за 
притежаваното военно звание по чл. 22 – 25“ 
се заменят с „притежават изискващото се за 
длъжността военно звание или отговарят на 
изискванията за повишаване във военно звание 
по чл. 21 – 25, както и ако притежават необхо-
димото разрешение за достъп до класифицирана 
информация“.

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Офицерите, които притежават военно 

звание „полковник“ („капитан I ранг“), могат 
да се назначават на длъжности, изискващи 
стратегически курс, ако са завършили генерал-
щабен или приравнен на него курс в чужбина.

(4) Офицерите, които притежават военно 
звание „полковник“ („капитан I ранг“), могат 
да се назначават на длъжности, изискващи 
курс по мениджмънт на отбраната, ако са 
завършили генералщабен или стратегически 
курс или приравнени на тях курсове в страната 
или чужбина.

(5) След явяване на военнослужещия по 
местослужене за приемане на новата длъжност 
му се осигурява време за сдаване на предход-
ната заемана длъжност при условия и по ред, 
определени в уставите на въоръжените сили.“

§ 10. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) В допълнителния Регистър на 

вакантните длъжности за офицери и офицерски 
кандидати се обявяват вакантните длъжности 
за офицери и офицерски кандидати по ред, оп-
ределен в заповед на министъра на отбраната.

(2) Командирите (началниците) на военни 
формирования и ръководителите на съответните 
структури представят вакантните длъжности 
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за офицери и офицерски кандидати в срокове, 
определени в заповедта на министъра на от-
браната по ал. 1.“

§ 11. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „офицерски кандидати“ 

се поставя запетая и се добавя „допълнителния 
Регистър на вакантните длъжности за офицери 
и офицерски кандидати“. 

2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато длъжността, за която кандидат-

ства военнослужещият, изисква по-високо ниво 
на достъп до класифицирана информация от 
това, което същият притежава, едновременно с 
рапорта се подават и необходимите документи 
за проучване и за издаване на съответното 
разрешение за достъп до класифицирана ин-
формация.“

§ 12. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. Завършилите обучение в редовна 

форма на докторантура военнослужещи се на-
значават на академична длъжност „асистент“ 
със заповед на министъра на отбраната или 
оправомощени от него длъжностни лица по 
предложение на академичния съвет.“

§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Минималният срок по ал. 1 не се при-

лага при организационно-щатни промени и при 
заемането на първа длъжност от академичния 
състав.“ 

§ 14. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. старше офицерско звание „полковник“, 

е 5 години;“
б) създава се т. 2а:
„2а. старше офицерско звание „подполко-

вник“ и „майор“, е 5 години или до преназна-
чаване на друга длъжност или до изтичане 
срока на договора за военна служба, или до 
навършване на пределна възраст за притежа-
ваното военно звание;“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Срокът по ал. 1, т. 2 може да се удъл-

жава до 2 години по решение на министъра 
на отбраната.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея ду-
мите „научно-преподавателския и научноизсле-
дователския състав“ се заменят с „академичния 
състав с изключение на длъжността „асистент“.

4. Създава се ал. 4:
„(4) Максималният срок за престояване на 

длъжност „асистент“ от военнослужещите във 
военните академии и висшите военни училища 
е шест години.“

§ 15. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Република България“ 

се поставя точка и текстът до края се заличава.

2. В ал. 3, изречение първо, след думата 
„ръководителя“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

§ 16. В чл. 45, ал. 1 след думите „Република 
България“ се поставя точка и текстът до края 
се заличава. 

§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В случай че няма необходимия брой 

военнослужещи с изискващото се военно звание 
за членове на комисиите по ал. 2, т. 2, буква 
„б“, се определят военнослужещи, притежаващи 
военно звание, равно на военното звание, за 
което се извършва изборът.

(4) Комисиите по ал. 1 се назначават по ред, 
определен с акта на министъра на отбраната 
по чл. 52, ал. 3.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) Съответната структура по управление 

на човешките ресурси (по личния състав) 
организира номинирането на председателите 
и членовете на комисиите по ал. 1 и прави 
предложение до министъра на отбраната или 
до оправомощените от него длъжностни лица 
за обявяването им със заповед.“

§ 18. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисиите проверяват съответствието 

на военнослужещите с изискванията на длъж-
ностите и избират военнослужещ за заемане на 
вакантна длъжност в обхвата на съответното 
военно звание чрез тайно гласуване. Коми-
сиите разглеждат и класират и кандидатите, 
които притежават разрешение за достъп до 
класифицирана информация с нива, по-ниски 
от изискуемите за заемане на длъжността, но 
са в процедура за издаване на съответното 
разрешение. За избран се счита кандидатът, 
получил повече от половината гласове.“

2. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 56 се създава ал. 3:
„(3) Командирът (началникът) на военното 

формирование или ръководителят на съответна-
та структура по ал. 2 запознава военнослужещия 
с извлечението от протокола срещу подпис.“

§ 20. В чл. 57 се създава ал. 4: 
„(4) Командирът (началникът) на военното 

формирование или ръководителят на съответна-
та структура по ал. 3 запознава военнослужещия 
с извлечението от протокола срещу подпис.“

§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1 се назначава по ред, 

определен с акта на министъра на отбраната 
по чл. 52, ал. 3.“

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че няма необходимия брой 

военнослужещи с изискващото се военно звание 
за членове на комисиите по ал. 2, т. 2, буква 
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„б“, се определят военнослужещи, притежаващи 
военно звание, равно на военното звание, за 
което се извършва изборът.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисиите по ал. 1 проверяват съот-

ветствието на военнослужещите с изискванията 
на длъжностите и избират военнослужещи за 
заемане на вакантните длъжности в обхвата на 
съответното военно звание чрез тайно гласуване. 
Комисиите разглеждат и класират и кандидати-
те, които притежават разрешение за достъп до 
класифицирана информация с нива, по-ниски 
от изискуемите за заемане на длъжността, но 
са в процедура за издаване на съответното 
разрешение. За избран се счита кандидатът, 
получил повече от половината гласове.“

2. Алинея 4 се отменя.
§ 23. В чл. 61 се създава ал. 3:
„(3) Командирът (началникът) на военното 

формирование или ръководителят на съответна-
та структура по ал. 2 запознава военнослужещия 
с извлечението от протокола срещу подпис.“

§ 24. В чл. 62 се създава ал. 4:
„(4) Командирът (началникът) на военното 

формирование или ръководителят на съответна-
та структура по ал. 3 запознава военнослужещия 
с извлечението от протокола срещу подпис.“

§ 25. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. Офицерите и офицерските кан-

дидати се преназначават на длъжност и се 
повишават във военно звание в случаите по 
чл. 32, т. 4, буква „б“ въз основа на решение 
на комисиите за кариерно развитие по реда на 
чл. 53 – 56 и чл. 58 – 61.“

§ 26. В чл. 64 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „изпраща рапорта“ 

се добавя „и документите на военнослужещия“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Решение за преназначаване на длъжност 

на военнослужещите по ал. 1 се взема от ко-
мандира (началника) на военното формирование 
или от ръководителя на съответната структура, 
в която е вакантната длъжност.“ 

§ 27. Създават се чл. 64а – 64д:
„Чл. 64а. (1) Академичните длъжности във 

военните академии и висшите военни училища 
се заемат при условия, определени в Закона за 
развитието на академичния състав в Република 
България и в правилника за прилагането му, а 
от военнослужещите – и ако: 

1. отговарят на изискването за военно звание 
по Класификатора на длъжностите на военно-
служещите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия по чл. 24 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България;

2. притежават сертификат за владеене на ан-
глийски или френски език по СТАНАГ 6001 – за 
длъжностите по чл. 28, ал. 8.

(2) Академичните длъжности по ал. 1 се 
заемат от военнослужещите по ред, определен 
със заповед на министъра на отбраната, при 
спазване на изискванията на Закона за раз-
витието на академичния състав в Република 
България, Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България и на Правилника 
за прилагане на Закона за развитието на ака-
демичния състав в Република България.

(3) На академична длъжност „асистент“ се 
назначават:

1. военнослужещите – със заповед на ми-
нистъра на отбраната или на оправомощени 
от него длъжностни лица, по предложение на 
академичния съвет след провеждане на интервю 
и класиране на кандидатите; 

2. цивилните служители – на срочен трудов 
договор със срок до четири години, сключен с 
началника на военната академия или висшето 
военно училище, по предложение на академич-
ния съвет по реда на Правилника за прилагане 
на Закона за развитието на академичния състав 
в Република България след провеждане на ин-
тервю и класиране на кандидатите.

(4) Военнослужещите по ал. 3, т. 1, които 
не придобият образователна и научна степен 
„доктор“ в срок от шест години, се освобож-
дават от длъжност „асистент“ със заповед на 
министъра на отбраната по предложение на 
началника на военната академия или висшето 
военно училище. 

(5) При непридобиване на образователна и 
научна степен „доктор“ в сроковете, определе-
ни в Правилника за прилагане на Закона за 
развитието на академичния състав в Република 
България, нов срочен трудов договор с цивил-
ните служители по ал. 3, т. 2 не се сключва.

Чл. 64б. Преминаването на военнослужещи 
и цивилни служители от академична длъж-
ност на същата или на съответна академична 
длъжност в друга военна академия или висше 
военно училище може да се извършва и без 
конкурс и избор по решение на приемащата 
военна академия или висше военно училище 
при условия и по ред, определени в правил-
ниците на военните академии или висшите 
военни училища.

Чл. 64в. На длъжност „инструктор“ във во-
енните академии и висшите военни училища 
по предложение на началниците на военните 
академии и висшите военни училища въз ос-
нова на решение на академичния съвет след 
провеждане на интервю и класиране на кан-
дидатите се назначават със заповед на минис-
търа на отбраната или на оправомощени от 
него длъжностни лица военнослужещи, които 
притежават:

1. военно звание „капитан“/„капитан-лей-
тенант“ или по-високо; 

2. образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или по-висока;
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3. сертификат за владеене на английски или 
френски език по СТАНАГ 6001 – за длъжностите 
по чл. 28, ал. 8;

4. практически опит от работа в щабове и/
или органи на международни организации или 
от участие в мисии и операции. 

Чл. 64г. (1) Длъжностите „инструктор“ се 
определят в длъжностните разписания на во-
енните академии и висшите военни училища.

(2) Военнослужещите на длъжност „инструк-
тор“ се повишават във военно звание, ако са 
престояли в длъжност „инструктор“ не по-малко 
от две години и ако са налице изискванията 
на чл. 21. 

Чл. 64д. Преподавателският състав в профе-
сионалните колежи се състои от „инструктори-
специалисти“ – военнослужещи, които имат 
образование не по-ниско от средно, придобита 
квалификация по съответното професионално
направление и най-малко 5 години войскови 
стаж.“

§ 28. В чл. 65, ал. 3 се създават т. 9 и 10:
„9. при назначаване на длъжност „инструк-

тор“ във военна академия или висши военни 
училища за срок до пет години; 

10. при назначаване на академична длъжност 
„асистент“ във военна академия или висши 
военни училища за срок шест години.“ 

§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. министърът на отбраната, съответно 

оправомощеното от него длъжностно лице 
да сключва договори за военна служба и до-
пълнителни споразумения към тях, отправя 
предложение до военнослужещия; 

2. военнослужещият подава рапорт чрез ко-
мандира (началника) на военното формирование 
или ръководителя на съответната структура, в 
която служи, до министъра на отбраната или 
до оправомощеното от него длъжностно лице 
да сключва договори за военна служба и до-
пълнителни споразумения към тях, съответно 
да удължава срока на договора.“ 

2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „да прекрати договора и да 

освободи военнослужещия от военна служба, 
съответно да удължи срока на договора“ се 
заменят с „да удължи срока на договора за 
военна служба“;

б) в т. 2 думите „да прекрати договора и да 
освободи военнослужещия от военна служба“ 
се заменят с „да удължи срока на договора за 
военна служба“.

§ 30. В чл. 67 се създава ал. 4:
„(4) За военнослужещите по ал. 1, т. 1 в 

срок два месеца след приключване на военната 
служба извън територията на страната се изгот-
вят оценки за изпълнение на функционалните 
задължения при условия и по ред, определени 
с акт на министъра на отбраната или на опра-
вомощено от него длъжностно лице. Оценките 
се отчитат в следващия период на атестиране.“

§ 31. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна на данните от списъка 

по ал. 1, т. 1 командирът (началникът) на во-
енното формирование или ръководителят на 
съответната структура в 7-дневен срок изпраща 
в донесение до структурата по управление на 
човешките ресурси (по личния състав), обслуж-
ваща длъжностното лице, което има право да 
освободи военнослужещия от военна служба, 
за актуализирането му.“

§ 32. В чл. 82, ал. 2 думата „директно“ се 
заменя с „по команден ред“.

§ 33. Създава се чл. 102а:
„Чл. 102a. (1) Ползването на платения го-

дишен отпуск или на част от него може да 
се отложи за следващата календарна година 
само когато:

1. военнослужещият е бил в законоустано-
вен отпуск за временна неработоспособност, а 
за военнослужещи жени – и в отпуск поради 
бременност и раждане, както и в отпуск за 
отглеждане на малко дете;

2. военнослужещият е бил задържан от 
органите на съдебната власт, но образуваното 
срещу него наказателно производство е било 
прекратено или е бил оправдан от съда;

3. военнослужещият е бил на обучение и 
не са съществували условия за ползването на 
отпуска;

4. друга служебна необходимост налага това и 
е налице писмено съгласие на военнослужещия;

5. друга лична причина налага това и 
е налице писмено съгласие на командира 
(началника).

(2) Когато отпускът е отложен, командирът 
(началникът) на военното формирование или 
ръководителят на съответната структура е длъ-
жен да осигури на военнослужещия ползването 
му през календарната година, в която е отпад-
нало основанието за отлагане на отпуска, или 
най-късно през следващата календарна година.“

§ 34. Член 113 се изменя така:
„Чл. 113. (1) Военнослужещите могат да 

кандидатстват за придобиване на научна степен 
„доктор на науките“ и за обучение в образова-
телна и научна степен „доктор“ след разрешение 
от министъра на отбраната при условията и 
по реда, определени с правилниците на съот-
ветните военни и граждански висши училища 
или академии в страната.

(2) Военнослужещите и цивилните служители 
се зачисляват за обучение в редовна, задочна 
и дистанционна форма на докторантура със 
заповед на министъра на отбраната по пред-
ложение на академичния съвет на съответната 
военна академия или висше военно училище 
въз основа на проведен конкурс.

(3) Военнослужещите и цивилните служи-
тели се зачисляват за обучение в докторантура 
чрез самостоятелна подготовка със заповед на 
министъра на отбраната по предложение на 
академичния съвет на съответната военна ака-
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демия или висше военно училище въз основа 
на представен проект на дисертационен труд, 
разработен в основната му част, и библиография.“ 

§ 35. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. (1) Войниците (матросите) могат 

да се обучават в професионалните сержантски 
(старшински) колежи след прослужване на 
3 години военна служба по подаден рапорт 
и след предложение на преките командири 
(началници).

(2) Войниците (матросите) могат да се 
обучават в учебни центрове за придобиване на 
военно звание „младши сержант“ по подаден 
рапорт и след предложение на преките коман-
дири (началници).

(3) Войниците (матросите), завършили и 
придобили първо сержантско звание „млад-
ши сержант“ („старшина II степен“) в учебен 
център, могат да се обучават за придобиване 
на четвърта степен на професионална квалифи-
кация или курс за съответното военно звание 
в сержантски (старшински) професионален 
колеж по подаден рапорт и след предложение 
на преките командири (началници).

(4) Кандидатите по ал. 1, 2 и 3 подават рапорт 
по команден ред и при наличие на вакантна 
длъжност и решение на преките им командири 
(началници) се предлагат за обучение. 

(5) За времето на обучение в професио-
налните сержантски (старшински) колежи за 
придобиване на четвърта степен на професио-
нална квалификация в съответствие със Закона 
за професионалното образование и обучение 
военнослужещите се освобождават от длъжност 
и се вземат в специален щат на министъра на 
отбраната.“

§ 36. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. (1) Офицерските кандидати, сер-

жантите (старшините) и войниците (матросите) 
имат право да кандидатстват и да се обучават 
във висшите военни училища за придобиване 
на образователно-квалификационна степен от 
професионално направление „Военно дело“ или 
квалификация по военно дело след получаване 
на разрешение от министъра на отбраната при 
условия и по ред, определени с акт на минис-
търа на отбраната.

(2) Офицерските кандидати, сержантите 
(старшините) и войниците (матросите) по 
ал. 1, обучавани в редовна форма на обучение 
във висшите военни училища, се освобождават 
от длъжност и се вземат в специален щат на 
министъра на отбраната.

(3) Кандидатите по ал. 1 подават рапорт 
по команден ред до министъра на отбраната, 
придружен с обосновано становище за необхо-
димостта от обучението от съответния командир 
(началник) или ръководител.“ 

§ 37. В чл. 117, ал. 3 думите „полковник“ 
(„капитан I ранг“) се заменят с „подполковник“ 
(„капитан ІI ранг“), а думата „две“ се заменя 
с „три“.

§ 38. В чл. 137 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Командващият на Съвместното ко-

мандване на силите може да налага и дисци-
плинарни наказания на военнослужещите от 
Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната с изключение на 
служба „Военна полиция“ и служба „Военна 
информация“, участващи в съвместни операции:

1. на офицерите – дисциплинарни наказания 
по чл. 244, т. 1 – 4 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България; 

2. на офицерските кандидати, сержантите 
(старшините) и войниците – дисциплинарни 
наказания по чл. 244, т. 1 – 5 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България.“ 

2. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно 
ал. 9 и 10.

§ 39. В чл. 155 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) документи по приемането на военна 

служба;“ 
б) в т. 2 се създава буква „г“:
„г) други документи, свързани с изпълнение 

на военната служба;“
в) в т. 3 буква „а“ се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Към служебното дело на военнослуже-

щия отделно се води азбучна служебна карта 
(АСК).“ 

§ 40. В чл. 158, ал. 2 думите „структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия“ се заменят с „Българска-
та армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната, с изключение на 
служба „Военна полиция“ и служба „Военна 
информация“.

§ 41. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След изтичането на срока по ал. 1 в 

съответния архив се изпращат служебните дела 
на военнослужещите.“ 

2. В ал. 4 думите „копие от“ се заличават.
§ 42. В преходните и заключителните раз-

поредби се правят следните изменения и до-
пълнения:

1. В § 3 числото „2012“ се заменя с „2013“.
2. В § 4 числото „2012“ се заменя с „2013“.
3. В § 5 числото „2012“ се заменя с „2013“.
4. В § 7 числото „2012“ се заменя с „2013“, 

а след всяка от думите „младши сержант“, 
„сержант“ и „ефрейтор“ се поставя наклонена 
черта и се добавя съответно „старшина II сте-
пен“, „старшина I степен“ и „старши матрос“.

5. В § 9:
а) в основния текст числото „2012“ се за-

меня с „2013“;
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б) в т. 1 след думите „младши сержант“ се 
поставя наклонена черта и се добавя „старшина 
II степен“, а след думата „сержант“ – „старшина 
I степен“;

в) в т. 2 след думата „сержант“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „старшина I сте-
пен“, а след думата „старши сержант“ – „главен 
старшина“;

г) в т. 3 след думите „старши сержант“ се 
поставя наклонена черта и се добавя „главен 
старшина“, а след думата „старшина“ – „мич-
ман“;

д) в т. 4 след думата „старшина“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „мичман“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. (1) До 31 декември 2014 г. на длъжности, 

изискващи по длъжностно разписание старше 
офицерско звание, могат да се назначават офи-
цери, притежаващи военно звание, с една степен 
по-ниско от изискващото се за длъжността, 
по решение на министъра на отбраната след 
мотивирано предложение на ръководителите на 
административни структури от Министерството 
на отбраната, ръководителите на структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната и командирите (началниците) на военни 
формирования от Българската армия и писмено 
съгласие на военнослужещия.

(2) До 31 декември 2014 г. еднократно во-
еннослужещите могат да бъдат назначавани на 
длъжност по решение на министъра на отбраната 
след мотивирано предложение на ръководи-
телите на административни структури от Ми-
нистерството на отбраната, ръководителите на 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и командирите (началниците) на 
военни формирования от Българската армия, 
ако не отговарят на изискването за минимален 
срок за престояване от военнослужещите на 
длъжност по чл. 42.

§ 44. (1) До 31 декември 2014 г. по реда 
на чл. 32, т. 1, буква „а“ и т. 4, букви „б“ и 
„в“ от Правилника за прилагане на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България на вакантни длъжности за военно-
служещи с младши офицерски звания, звание 
офицерски кандидат, сержантски (старшински) 
и войнишки звания при отсъствие на кандидати 
с подходяща военноотчетна специалност могат 
да се назначават и военнослужещи, които не 
притежават необходимата военноотчетна специ-
алност, определена в длъжностното разписание.

(2) Военнослужещите, назначени по реда на 
ал. 1, се зачисляват в курс за преквалификация 
за придобиване на изискващата се военноот-
четна специалност. 

(3) Военнослужещите, назначени по реда 
на ал. 1, встъпват в длъжност след успешно 
завършване на курса по ал. 2.

§ 45. (1) До 31 декември 2013 г. офицер-
ските кандидати, както и военнослужещите 
от сержантския и войнишкия състав, които 
са придобили професионална квалификация 
„офицер“ във висшите военни училища, могат 
да се назначават на длъжности, изискващи 
военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) 
IV степен, по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ от 
Правилника за прилагане на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България или 
да кандидатстват по Регистъра на вакантните 
длъжности за офицери и офицерски кандидати.

(2) Със заповедта за назначаване на длъж-
ност им се присвоява първо офицерско звание 
„лейтенант“ или притежаваното младше офи-
церско звание по резерва.

§ 46. (1) До 31 декември 2013 г. военно-
служещите от войнишкия състав, които са 
придобили професионална квалификация в 
средните сержантски (старшински) военни 
училища, могат да се назначават на длъжности, 
изискващи сержантски (старшински) военни 
звания, по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или 
да кандидатстват по Регистъра на вакантните 
длъжности за сержанти (старшини) и войници 
(матроси).

(2) Със заповедта за назначаване на длъжност 
им се присвоява първо сержантско (старшин-
ско) звание или не по-високо от притежаваното 
звание по резерва.

§ 47. (1) Военнослужещите, завършили до 
1 септември 2007 г. обучение в центровете за 
професионално обучение на сержанти към 
висшите военни училища и учебни бази с 
продължителност не по-малко от три месеца, 
могат да се назначават и преназначават на 
длъжности, изискващи военно звание „млад-
ши сержант“, по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ 
или на чл. 64 от Правилника за прилагане на 
Закона за обраната и въоръжените сили на 
Република България.

(2) При вземане на решение за назначаване 
на военнослужещите по ал. 1 те се назначават 
на длъжността и се повишават във военно зва-
ние „младши сержант“ (старшина II степен). 

§ 48. Военнослужещите от академичния 
състав, които не са придобили образователна и 
научна степен „доктор“ към момента на влизане 
в сила на правилника, подписват допълнително 
споразумение за срок до четири години.

§ 49. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 38, който влиза в сила от 1 
юли 2011 г. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

8083
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 
ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г.

за приемане на Правилник за устройството и 
дейността на Държавно предприятие „Бъл-
гаро-германски център за професионално 

обучение“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. Приема Правилник за устройството и 
дейността на Държавно предприятие „Българо-
германски център за професионално обучение“.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 255 на Министерския 

съвет от 2001 г. за преобразуване на български 
държавни професионални училища с герман-
ско участие в българо-германски центрове за 
професионално обучение (обн., ДВ, бр. 97 от 
2001 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. 
и бр. 93 от 2009 г.).

2. Постановление № 283 на Министерския 
съвет от 2007 г. за създаване на Българо-гер-
мански център за професионално обучение в 
Смолян (ДВ, бр. 101 от 2007 г.).

3. Постановление № 30 на Министерския съ-
вет от 2009 г. за създаване на Българо-германски 
център за професионално обучение – Царево 
(ДВ, бр. 14 от 2009 г.).

§ 2. В чл. 32, т. 6 от Устройствения правил-
ник на Министерството на труда и социалната 
политика, приет с Постановление № 266 на 
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр., 
бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от 
2010 г. и бр. 38 от 2011 г.), думите „българо-гер-
манските центрове за професионално обучение“ 
се заменят с „Държавно предприятие „Българо-
германски център за професионално обучение“.

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила 
на постановлението министърът на труда и 
социалната политика да внесе в Министерския 
съвет проекти на актове за промени в норма-
тивната уредба, произтичащи от създаването 
на Държавно предприятие „Българо-германски 
център за професионално обучение“.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 
юли 2011 г.

Министър-председател: 
 Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК 
за устройството и дейността на Държавно 
предприятие „Българо-германски център за 

професионално обучение“

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устрой-
ството, дейността и организацията на работа 
на Държавно предприятие „Българо-германски 

център за професионално обучение“ наричано 
по-нататък „предприятието“.

Чл. 2. Предприятието е юридическо лице със 
статут на държавно предприятие по смисъла 
на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образу-
вано със Закона за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ), със седалище София, ул. Триадица № 2, 
и клонове – териториални поделения.

Чл. 3. (1) Предприятието има фирмено на-
именование Държавно предприятие „Българо-
германски център за професионално обучение“ 
(ДП „БГЦПО“). 

(2) Предприятието има фирмен знак и печат. 
Чл. 4. (1) Основният предмет на дейност на 

предприятието е осъществяване на обучения 
за придобиване на професионална квалифика-
ция на лица, навършили 16 години, обучения 
за придобиване на ключови компетентности, 
професионално ориентиране.

(2) Предприятието може да извършва и 
други дейности, които подпомагат, съпътстват 
или допълват основния му предмет на дейност.

Чл. 5. (1) Дейността на предприятието се 
финансира от:

1. собствени приходи от дейността;
2. средства от участие в проекти, финанси-

рани по линия на Европейския съюз;
3. постъпления от продажба на изделия и 

услуги, които се произвеждат в рамките на 
обучението, с изключение на обученията, фи-
нансирани с публични средства;

4. дарения;
5. други източници.
(2) Изпълнението на публични задачи по 

чл. 60а, ал. 3 ЗНЗ се финансира със средства 
за активна политика на пазара на труда при 
условия, определени в Националния план за 
действие по заетостта, и с други публични 
средства, включително със средства от Европей-
ския социален фонд по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.

(3) Средствата за изпълнение на публични 
задачи по Националния план за действие по 
заетостта се предоставят въз основа на сключен 
договор с Агенцията по заетостта.

Чл. 6. Предприятието възлага обществени 
поръчки в случаите, предвидени в Закона за 
обществените поръчки и в актовете по при-
лагането му.

Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задъл-
женията на предприятието.

(2) Предприятието отговаря за своите за-
дължения при изпълнение на предмета си на 
дейност с предоставеното му имущество – част-
на държавна собственост.

Чл. 8. (1) Предприятието открива разплаща-
телни сметки, по които се набират и разходват 
средствата от дейността. 

(2) Предприятието формира финансов ре-
зултат от извършваната дейност. 

Чл. 9. За осъществяване дейността на пред-
приятието Министерският съвет му предоставя 
за управление имоти – публична държавна 
собственост, областният управител – имо-
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ти – частна държавна собственост, а министърът 
на труда и социалната политика – движими 
вещи – държавна собственост.

Г л а в а  в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I
Обща разпоредба

Чл. 10. Органи на управление на предпри-
ятието са:

1. министърът на труда и социалната по-
литика;

2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.

Раздел II
Министър на труда и социалната политика

Чл. 11. Министърът на труда и социалната 
политика:

1. упражнява правата на собственост на 
държавата в предприятието;

2. определя членовете на управителния 
съвет и изпълнителния директор и сключва 
и прекратява договорите за управление с тях;

3. пряко или чрез определено от него лице 
контролира дейността на предприятието, на 
управителния съвет и на изпълнителния ди-
ректор;

4. определя броя и седалищата на клонове-
те – териториални поделения на предприятието;

5. назначава одитор или одиторско предпри-
ятие за заверка на годишния финансов отчет 
и приема заверения годишен финансов отчет;

6. утвърждава годишната програма за дей-
ността и развитието на предприятието;

7. внася в комисията по чл. 31, ал. 2 ЗНЗ 
проектните предложения за дейностите, осигу-
ряващи изпълнението на публични задачи по 
чл. 60а, ал. 3 ЗНЗ, за одобряване и предлагане 
за финансиране и включване в Националния 
план за действие по заетостта;

8. утвърждава организационната структура 
на предприятието;

9. командирова със заповед изпълнителния 
директор и членовете на Управителния съвет; 

10. взема решения за разпореждане, бракува-
не или ликвидация на дълготрайни материални 
активи, както и за разпореждане, учредяване 
на вещни права и за отдаване под наем на 
недвижими имоти и движими вещи – частна 
държавна собственост, в съответствие с разпо-
редбите на Закона за държавната собственост 
и с Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост.

Раздел III
Управителен съвет

Чл. 12. (1) Управителният съвет се състои 
от трима членове. 

(2) Управителният съвет избира измежду чле-
новете си председател и заместник-председател.

(3) За член на Управителния съвет може да 
бъде определен и държавен служител без право 
на възнаграждение в предприятието.

(4) В заседанията на Управителния съвет 
с право на съвещателен глас участват изпъл-
нителният директор, директорите на клонове 
и представител на посолството на Федерална 
република Германия.

Чл. 13. Не може да бъде член на управи-
телния съвет лице, което е:

1. осъждано на лишаване от свобода за 
умишлено престъпление от общ характер;

2. в йерархична връзка на ръководство и 
контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което 
е във фактическо съжителство, с роднина по 
права линия до четвърта степен включително или 
по сватовство до четвърта степен включително;

3. едноличен търговец, неограничено от-
говорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски 
представител, прокурист, търговски посредник, 
ликвидатор или синдик, член на орган на уп-
равление или контрол на търговско дружество 
или кооперация;

4. било член на управителен или контро-
лен орган на юридическо лице, прекратено 
поради несъстоятелност през последните две 
години, предхождащи датата на решението за 
обявяване в несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори.

Чл. 14. (1) Министърът на труда и социал-
ната политика сключва договор за управление 
с всеки от членовете на Управителния съвет 
за срок до 3 години.

(2) Договорът по ал. 1 може да бъде пре-
кратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие;
2. при осъждане на лишаване от свобода 

с влязла в сила присъда за престъпление от 
общ характер;

3. при обективна невъзможност за изпъл-
нение на задълженията;

4. при смърт или поставяне под запрещение;
5. при съществено нарушаване или неизпъл-

нение на задълженията, предвидени в закона, 
правилника или в договора за възлагане на 
управлението;

6. с тримесечно предизвестие на всяка от 
страните по договора;

7. при възникване на някое от обстоятел-
ствата по чл. 13.

Чл. 15. Управителният съвет приема правила 
за работата си, които уреждат организацията и 
провеждането на заседанията и изпълнението 
на взетите решения.

Чл. 16. (1) Управителният съвет заседава 
най-малко веднъж на три месеца и се свиква 
от председателя, а в негово отсъствие – от 
заместник-председателя.



БРОЙ 53  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  19   

(2) Извънредно заседание може да се свика 
по искане на министъра на труда и социалната 
политика или на някой от членовете на упра-
вителния съвет.

Чл. 17. Управителният съвет:
1. определя основните насоки и осъществява 

общо ръководство и контрол на дейността на 
предприятието;

2. приема мерки и дейности за изпълнение 
на политиката и развитието на предприятието;

3. приема годишна програма за дейността 
и развитието на предприятието през следва-
щата година и я предлага за утвърждаване от 
министъра на труда и социалната политика; 

4. приема организационната структура на 
предприятието и я предлага за утвърждаване 
от министъра на труда и социалната политика;

5. утвърждава вътрешни правила за дейността 
на предприятието;

6. приема щатното разписание на длъжности-
те в предприятието;

7. приема правилник за вътрешния ред на 
предприятието;

8. приема вътрешни правила за работната 
заплата в предприятието; 

9. определя правомощията на изпълнителния 
директор за водене на преговори и сключване 
на договори на стойност над 100 000 лева; 

10. ежегодно прави предложение до минис-
търа на труда и социалната политика за назна-
чаване на одитор или одиторско предприятие 
за заверка на годишния финансов отчет и за 
приемане на заверения годишен финансов отчет;

11. ежегодно одобрява проектни предложе-
ния за дейностите, осигуряващи изпълнението 
на публични задачи по чл. 60а, ал. 3 ЗНЗ, и 
ги предлага на министъра на труда и социал-
ната политика за финансиране и включване в 
Националния план за действие по заетостта; 

12. приема годишния финансов отчет на 
предприятието и го представя за одобряване 
от министъра на труда и социалната политика; 

13. утвърждава ценоразписите за предос-
тавяните стандартни услуги и ползването на 
инфраструктурата на териториалните поделения;

14. приема и представя за одобрение на 
министъра на труда и социалната политика 
ежегоден доклад за дейността и състоянието 
на предприятието;

15. изпълнява и други функции, свързани с 
управлението на предприятието, в съответствие 
с действащите нормативни актове.

Чл. 18. Членовете на Управителния съвет 
имат равни права и задължения и носят пер-
сонална отговорност за вредите, които са при-
чинили виновно на предприятието със своите 
действия или бездействие.

Раздел IV
Изпълнителен директор

Чл. 19. (1) Предприятието се ръководи и 
представлява от изпълнителен директор.

(2) Министърът на труда и социалната 
политика сключва договор за управление с 
изпълнителния директор за срок до 3 години 
при спазване изискванията на чл. 13.

(3) Изпълнителният директор се освобождава 
преди изтичането на срока на договора за уп-
равление от министъра на труда и социалната 
политика на основанията съгласно чл. 14, ал. 2.

Чл. 20. (1) Изпълнителният директор: 
1. представлява предприятието пред държав-

ните органи, съдилищата и пред трети лица в 
страната и в чужбина;

2. организира, ръководи и контролира ця-
лостната дейност на предприятието в рамките 
на предоставените правомощия;

3. отчита се за своята дейност пред Упра-
вителния съвет;

4. утвърждава щатното разписание на длъж-
ностите в предприятието след приемането му 
от Управителния съвет; 

5. разработва и предлага на управителния 
съвет организационната структура на пред-
приятието;

6. утвърждава системата за финансово уп-
равление и контрол на предприятието;

7. разработва и предлага на Управителния 
съвет вътрешни правила за работната заплата 
в предприятието;

8. назначава и освобождава директорите 
на клоновете – териториални поделения, след 
одобряване от Управителния съвет;

9. утвърждава длъжностните характеристики 
на работниците и служителите в предприятието;

10. сключва, изменя и прекратява трудовите 
договори с работниците и служителите в цен-
тралното управление;

11. командирова със заповед работниците 
и служителите от предприятието в чужбина, а 
служителите в централното управление – и в 
страната;

12. сключва договори, свързани с дейността 
на предприятието; договори на стойност над 
сто хиляди лева се сключват след одобряване 
от Управителния съвет;

13. одобрява вътрешните правила и процедури 
за функциониране и управление на дейностите 
в предприятието; 

14. внася в Управителния съвет за утвържда-
ване ценоразпис за предоставяните стандартни 
услуги и ползването на инфраструктурата на 
клоновете – териториални поделения;

15. след получаване на писмена покана от 
министъра на труда и социалната политика 
организира разработването на проектни пред-
ложения по Националния план за действие по 
заетостта във връзка с изпълнението на публични 
задачи по чл. 60а, ал. 3 ЗНЗ и ги предлага за 
одобряване от Управителния съвет; 

16. представя на Управителния съвет еже-
годен доклад за дейността и състоянието на 
предприятието;
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17. осъществява сътрудничество с български 
и международни институции и организации в 
области, свързани с дейността на предприятието;

18. осигурява условия за повишаване ква-
лификацията на служителите и работниците в 
предприятието;

19. изпълнява и други функции, възложени 
му от министъра на труда и социалната поли-
тика и от Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор може да деле-
гира правомощията си по ал. 1, т. 1, 2, 11, 12 и 
17 на други длъжностни лица в предприятието 
след съгласуване с Управителния съвет.

Чл. 21. (1) В своята дейност изпълнителният 
директор се подпомага от администрация.

(2) При отсъствие на изпълнителния директор 
той се замества от лице, определено от него за 
всеки конкретен случай с писмена заповед, в 
която се посочва и обемът на правомощията 
за времето на заместване. 

Чл. 22. Изпълнителният директор на пред-
приятието носи отговорност за всички вреди, 
произтичащи от лошо управление, както и за 
необосновани и нецелесъобразни действия във 
връзка с държавната собственост, предоставена 
за управление и стопанисване на предприятието.

Чл. 23. (1) В своята дейност изпълнителният 
директор се подпомага от съвет, състоящ се от 
представители на паритетен принцип на всички 
представителни организации на работодателите 
и на работниците и служителите на национално 
равнище.

(2) Съветът консултира изпълнителния 
директор при вземане на решения и при осъ-
ществяване дейността на предприятието при 
спазване на принципите на откритост, публич-
ност и прозрачност.

(3) Съветът заседава най-малко веднъж на 
три месеца.

(4) Съветът:
1. обсъжда плана и отчета за дейността на 

предприятието;
2. обсъжда предложения за участие на пред-

приятието в програми и проекти, финансирани 
със средства от държавния бюджет или Евро-
пейския социален фонд по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.;

3. обсъжда необходимостта от тестване на 
иновативни практики и резултатите от прила-
гането им;

4. оценява ефекта от реализираните дейности 
през предходната година. 

(5) Съветът взема решения с обикновено 
мнозинство от присъстващите.

(6) Съветът приема правила за дейността си. 

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБО-
ТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I
Обща разпоредба

Чл. 24. (1) Структурата на предприятието 
включва:

1. централно управление;
2. клонове – териториални поделения, на-

ричани по нататък „клонове“. 
(2) Броят и седалищата на клоновете се 

определят със заповед на министъра на труда 
и социалната политика.

Раздел IІ
Централно управление

Чл. 25. (1) Централното управление осъ-
ществява непосредственото стопанско, орга-
низационно и административно управление на 
предприятието чрез изпълнителния директор и 
администрацията към него. 

(2) Числеността на служителите в админи-
страцията към изпълнителния директор не може 
да надвишава 10 на сто от общата численост 
на предприятието.

Раздел ІІІ
Клонове 

Чл. 26. (1) Клоновете:
1. провеждат обучения за: 
а) придобиване на професионална квалифи-

кация на лица, навършили 16 години, обучения 
за придобиване на ключови компетентности и 
професионално ориентиране; 

б) придобиване на професионална квалифи-
кация и ключови компетентности, подпомагащи 
интегрирането на безработни лица от групи в 
неравностойно положение на пазара на труда;

в) повишаване компетентностите на обуча-
ващи на възрастни; 

г) обучение на наставници, външни експер-
ти и обучаващи на възрастни по конкретни 
професии;

2. изпълняват съпътстващи дейности по т. 1;
3. тестват иновативни практики с цел пос-

ледващото им прилагане от други институции 
за професионално обучение; 

4. създават партньорства с представители 
на бизнеса и на работниците и служителите за 
актуализиране и разработване на нови учебни 
програми, учебни материали, материали за 
професионално ориентиране и др.; 

5. изготвят анализи и оценки на проведе-
ните обучения и подготвят статистическата 
информация; 

6. опазват и поддържат материално-техни-
ческата база;
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7. осъществяват деловодната дейност, опаз-
ването и съхраняването на документацията 
в архивни дела, отчитането на входящата и 
изходящата кореспонденция на клона;

8. регистрират се в Агенцията по вписванията 
и откриват разплащателна сметка;

9. подготвят годишния финансов отчет и 
оборотната ведомост на клона;

10. прилагат системата за финансово упра-
вление и контрол;

11. извършват счетоводно отчитане на при-
ходите и разходите;

12. разчитат се пряко или по ред, определен 
от централното управление на предприятието, 
с републиканския бюджет и с бюджета на На-
ционалния осигурителен институт;

13. образуват и съхраняват трудовите досиета 
на работниците и служителите и ги поддържат 
в съответствие с изискванията на закона.

(2) Печатът на клоновете е същият като 
на предприятието, като в долната му част се 
изписва текстът „Клон – ....“ и съответно името 
на града.

Чл. 27. (1) Клоновете се ръководят и пред-
ставляват от директор, който се назначава и 
освобождава от изпълнителния директор след 
съгласуване с Управителния съвет.

(2) Директорът на клона:
1. организира, ръководи и контролира ця-

лостната дейност на клона и носи отговорност 
за нея;

2. представлява клона;
3. сключва договори, свързани с дейността на 

клона, след упълномощаване от изпълнителния 
директор на предприятието; 

4. подписва цялостната документация на 
клона: официална кореспонденция, финансови 
документи, документи за професионална ква-
лификация и др.;

5. изготвя и предлага ориентиран към по-
требностите на пазара на труда годишен план 
за дейността на клона; 

6. отговаря за спазване на системата за 
финансово управление и контрол;

7. изготвя предложение за ценоразпис за 
предоставяните стандартни услуги; 

8. сключва, променя и прекратява трудовите 
договори с работниците и служителите на клона; 

9. командирова със заповед работниците и 
служителите от клона в страната;

10. извършва разпореждане с краткотрайни 
активи на поделението в съответствие с дейст-
ващото законодателство след разрешение от 
изпълнителния директор на предприятието;

11. изпълнява и други функции, възложени 
му със заповед на изпълнителния директор на 
предприятието. 

(3) При отсъствие на директора той се 
замества от служител, определен от изпълни-
телния директор за всеки конкретен случай с 
писмена заповед, в която се посочва обемът 
на правомощията за времето на заместване.

Раздел ІV
Организация на работа

Чл. 28. (1) Продължителността на работното 
време на служителите е 8 часа дневно и 40 
часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време в клоновете се утвърж-
дава от директорите на съответния клон.

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор и ди-
ректорите на клоновете ръководят, организират, 
контролират, отчитат и носят отговорност за 
дейността си и изпълнението на задачите на 
съответните структурни единици. 

(2) Лицата, работещи по трудови пра-
воотношения в предприятието, изпълняват 
възложените им задачи и носят отговорност 
за изпълнението на работата в съответствие с 
длъжностната им характеристика.

Чл. 30. (1) Документите, изпратени до дър-
жавното предприятие от държавни и местни 
органи, от юридически или физически лица, 
се завеждат в деловодството на централното 
управление, съответно в клоновете, във входящ 
регистър, като се отбелязват датата и часът на 
получаването им.

(2) При получаване на документи се извършва 
проверка за наличието на всички материали, 
посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 31. (1) Служебната преписка подлежи на 
насочване според адреса или съдържанието є.

(2) Изпълнителният директор и директорите 
на клонове разпределят служебните преписки с 
резолюция до съответните служители. Резолю-
цията съдържа указания със срок за изпълнение, 
дата и подпис.

(3) При възлагане на служебна преписка 
на повече от един служител на първо място в 
резолюцията се изписва отговорният служител 
за нейното изпълнение.

(4) Служебните преписки се разпределят 
за работа веднага след постъпването им в 
предприятието.

Чл. 32. Изходящите от предприятието доку-
менти се съставят в не по-малко от 2 екзем-
пляра. Единият екземпляр съдържа инициалите 
и подписа на служителя, изготвил документа, 
и на прекия му ръководител.

Чл. 33. Пропускателният режим, докумен-
тооборотът, противопожарната охрана и други 
специфични разпоредби, свързани с организа-
цията на работа в предприятието, се уреждат 
с вътрешни правила, инструкции и заповеди.

Чл. 34. (1) За изпълнение на задачи, свър-
зани с основните дейности на предприятието, 
могат да бъдат привличани външни сътрудници.

(2) Правата и задълженията на лицата по 
ал. 1 се определят в сключения с тях договор.

Чл. 35. За образцово изпълнение на трудовите 
си задължения служителите и работниците на 
предприятието могат да бъдат награждавани от 
изпълнителния директор с отличия и с парични 
или предметни награди.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание 

чл. 60а, ал. 7 от Закона за насърчаване на 
заетостта.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага 
на министъра на труда и социалната политика.
8084

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 
ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г.

за временно прекратяване дейността на зад-
гранични представителства на Република 

България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. Временно се прекратява дейността на 
задграничните представителства на Република 
България в Каракас – Боливарска република 
Венецуела, Сантяго – Република Чили, Улан 
Батор – Монголия, Акра – Република Гана, 
Вилнюс – Република Литва, Талин – Републи-
ка Естония, Ташкент – Република Узбекистан, 
Бон – Федерална република Германия, и Но-
восибирск – Руската федерация.

Чл. 2. Министърът на външните работи и 
министърът на финансите да предприемат не-
обходимите действия за уреждане на въпросите 
с недвижимите имоти, стоково-материалните 
ценности и останалото имущество, както и на 
другите задължения, произтичащи от закрива-
нето на представителствата по чл. 1.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Изпълнението на 

постановлението се възлага на министъра на 
външните работи.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

8085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 
ОТ 5 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
осъществяване правото на достъп до меди-
цинска помощ, приета с Постановление № 119 
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, 
бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., 

бр. 1 от 2009 г. и бр. 5 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думи-
те „и нейната цена“ и запетаята след тях се 
заличават. 

§ 2. В чл. 28 след думата „интервенция“ се 
поставя запетая и се добавя „манипулация“ .

§ 3. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:

„(1) Информацията по чл. 3, т. 5 в частта 
є относно цените за избор на лекар/екип за-
дължително съдържа и максималните цени за 
този избор, определени с наредбата.“

§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Болниците определят цената за избор 

на лекар/екип за конкретна дейност по чл. 28, 
като цената за избор на лекар не може да над-
хвърля 500 лв., а за избор на екип – 900 лв.“

2. В ал. 2 след думата „манипулацията“ се 
поставя запетая и се добавя „интервенцията“.

§ 5. Приложението по чл. 25, ал. 1 се из-
меня така:

„Приложение  
по чл. 25, ал. 1

Образец на заявление за избор на лекар/
екип от медицински специалисти

Уважаеми  ......................................................... ,
(управител/изпълнителен директор на болницата)

Желая да се възползвам от възможността, 
обявена от повереното Ви лечебно заведение, за 
избор на лекар/екип от медицински специалисти 

(вярното се подчертава) 
и да заявя, че предпочитам извършването 

на  ............................................................................
(посочва се конкретната интервенция, манипулация 
или друга специфична част от диагностично-ле-

чебния процес) 
да бъде осъществено от д-р  ............................

..................................................................................
(посочва се името на избрания лекар, длъжността 
и болничната структура, в която той работи)

или съответно от следния екип от медицински 
специалисти  ...........................................................
..................................................................................
..................................................................................
(изброяват се имената на лекарите и специалистите 
по здравни грижи, съставляващи екипа, техните длъж-
ности и болничната структура, в която работят)

Известно ми е/не ми е известно, 
(вярното се подчертава) 

че съм хоспитализиран за извършването на 
диагностично-лечебни дейности по следната кли-
нична пътека  .........................................................
..................................................................................
..................................................................................
(посочва се точното наименование и/или номер на 

клиничната пътека)
и че цената на тази пътека, заплащана от ра-

йонната здравноосигурителна каса на болницата, 
е  ........................................................................  лв.

Цената, която трябва да заплатя на болницата 
за извършения от мен избор на лекар/екип, в 
случай че бъде удовлетворено искането ми, е ....
............................................................................  лв.

Запознат съм с ценоразписа на болницата за 
избор на лекар/екип и с това, че максималните 
суми, които болницата може да получи от паци-
ентите си, не могат да бъдат по-големи от 500 лв. 
за избор на лекар и по-големи от 900 лв. за избор 
на екип независимо от извършваната интервенция/
манипулация/друга дейност на пациента.
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Наясно съм, че не се допуска извършването 
на избор на лекар/екип:

1. който да лекува и наблюдава пациента за 
цялото време на престоя му в лечебното заведение;

2. когато лекарят/екипът е само един;
3. след осъществяване на конкретната интер-

венция или специфичната част от диагностично-
лечебния процес.

Запознат съм и с обстоятелството, че заяве-
ният от мен избор изразява предпочитанието ми 
относно лекаря/екипа и не обвързва лечебното 
заведение със задължение за удовлетворяване на 
това мое предпочитание.

Дата: ...................................................................
Подпис на пациента/неговия представител .……
Трите имена и номерът на личната карта на 

пациента и на неговия представител, подаващ 
заявлението: 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Разглеждане на заявлението, решение:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Дата на уведомяване на пациента за решени-
ето:  ..........................................................................

Имена и подпис на уведомяващия: 
..................................................................................
..................................................................................
................................................................................. “

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
 Росен Желязков

8088

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ
между Министерството на образованието, 
младежта и науката на Република България 
и Министерството на образованието, младеж-
та и физическото възпитание на Чешката 
република за сътрудничество в областта 
на образованието и науката през периода 

2011 – 2014 г.
(Одобрено с Решение № 215 от 2 април 2009 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 17 юни 2011 г.)

На основание Договора за приятелски от-
ношения и сътрудничество между Република 
България и Чешката и Словашката федера-
тивна република, подписан на 6.04.1992 г. в 
София, на който Чешката република е прием-

ник, считано от 1 януари 1993 г., Министер-
ството на образованието, младежта и науката 
на Република България и Министерството 
на образованието, младежта и физическото 
възпитание на Чешката република (по-ната-
тък само „договарящи страни“), водени от 
общия интерес за задълбочаване и развитие 
на взаимното сътрудничество в областта на 
образованието и науката, с убеждението, че 
то допринася за по-нататъшното развитие 
на взаимоотношенията, се споразумяха за 
следното:

Член 1
Договарящите страни се информират 

взаимно:
а) за новите закони и други нормативни 

актове в областта на образованието и науката, 
както и за други важни документи и тяхното 
прилагане;

б) за учебни програми, учебни планове, 
учебници и учебни помагала;

в) за научни изяви в областта на образо-
ванието.

Член 2
Договарящите страни подпомагат прякото 

сътрудничество между висшите училища, 
висшите специализирани училища, средните 
училища, консерваториите в Чешката репуб-
лика и средните училища по изкуствата в 
Република България, основните училища, 
включително сътрудничество в областта на 
обучението на деца, ученици и студенти със 
специални образователни потребности (лица 
в неравностойно положение, здравно или 
социално), развивано на основа на договори 
за пряко сътрудничество.

Член 3
Договарящите страни според възможно-

стите обменят ежегодно експерти от Министер-
ството на образованието, младежта и науката 
на Република България и от Министерството 
на образованието, младежта и физическото 
възпитание на Чешката република за консулта-
ции и обмяна на опит за общ срок до 10 дни.

Член 4
Договарящите страни развиват сътрудни-

чеството в областта на образованието и нау-
ката в контекста на европейската интеграция.

Член 5
В рамките на сътрудничеството в областта 

на повишаването на квалификацията на науч-
ните и изследователските кадри на чешките 
обществени висши училища и българските дър-
жавни висши училища договарящите страни 
предоставят обща годишна квота от 3 месеца 
за специализации или научни изследвания със 
стипендия, като отделната продължителност 
се определя от 1 до 3 месеца.
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Член 6
Договарящите страни подкрепят участието 

на научни, академични и педагогически кадри 
на конгреси, конференции, симпозиуми и други 
международни научни прояви, организирани 
в другата договаряща страна.

Член 7
Договарящите страни подпомагат сътрудни-

чеството между образователните институции 
и участието на ученици и студенти в между-
народни ученически и студентски олимпиади, 
конкурси, състезания и други подобни прояви, 
организирани в другата договаряща страна.

Член 8
Всяка от договарящите страни подпомага 

изучаването на езика на другата договаряща 
страна. За тази цел договарящите страни под-
крепят дейността на лекторите/преподавателите 
по чешки език и литература в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и на 
лекторите/преподавателите по български език 
и литература в Карловия университет в Прага.

Член 9
С цел подпомагане и задълбочаване на 

знанията по езика и културата на другата до-
говаряща страна чешката договаряща страна 
изпраща ежегодно 8 студенти или преподава-
тели филолози във висши училища за участие 
в летните езикови курсове по български език, 
организирани от държавните висши училища в 
Република България, а българската договаряща 
страна изпраща 8 студенти или преподавате-
ли филолози във висши училища за участие 
в Лятно славянско училище, организирано 
от обществените висши училища в Чешката 
република.

Българската договаряща страна приема 2 
студенти или преподаватели в областта на 
хуманитарните науки от чешките обществе-
ни висши училища за участие в ежегодния 
зимен семинар по балканистика, организиран 
от Югозападния университет „Неофит Рил-
ски“ – Благоевград.

Член 10
Договарящите страни подкрепят реци-

прочно размяната на студенти и докторанти 
в държавните висши училища в Република 
България и студенти от акредитираните бака-
лавърски, магистърски и докторантски учебни 
програми на обществените висши училища 
в Чешката република чрез отпускане на сти-
пендии за обучение с обща годишна квота от 
27 месеца всяка година. Продължителността 
на обучението може да бъде в рамките на 
минимално 2 и максимално 9 месеца.

Общи и финансови условия
Член 11

Изпращащата договаряща страна или 
кандидатът заплаща пътните разходи до 
местоназначението и обратно на лицата, из-

пратени по това споразумение. Приемащата 
договаряща страна заплаща транспорта на 
своя територия според одобрената програма 
на пребиваване.

Член 12
Изпращащата договаряща страна предлага 

на приемащата договаряща страна номинации 
на своите кандидати според членове 3 и 5 на 
това споразумение, включително личните 
данни и предложение за програма на преби-
ваване, най-малко два месеца преди предло-
жената дата за започването на пребиваването. 
Приемащата договаряща страна уведомява 
за своето становище относно приемането им 
най-малко 30 дни преди предложената дата 
за започване на пребиваването. Изпращащата 
договаряща страна съобщава точната дата и 
начина на пристигане най-малко 14 дни преди 
началото на пребиваването.

Член 13
На лицата, приети съгласно член 3 на това 

споразумение, приемащата договаряща страна 
осигурява:

а) в Република България – дневни разходи 
съгласно действащото българско законода-
телство;

в Чешката република – пари за храна и 
джобни пари съгласно действащото чешко 
законодателство;

б) настаняване от хотелски тип;
в) преводач, ако е необходим, по преценка 

на приемащата страна.

Член 14
На лицата, приети по член 5 на това спо-

разумение, приемащата договаряща страна 
осигурява:

а) обучение при условия, каквито имат 
гражданите на приемащата договоряща страна;

б) стипендия в размер, определен от дейст-
ващото вътрешно законодателство;

в) настаняване и възможност за хранене 
във висшите училища при условия, каквито 
имат гражданите на приемащата договоряща 
страна.

Член 15
1. Дейността на лекторите/преподавателите 

по език и литература, приемани по член 8 на 
това споразумение, отговаря на действащите 
на територията на приемащата договаряща 
страна правни норми, особено на тези, отна-
сящи се за трудовоправните отношения.

2. Заплащането на труда на лекторите/пре-
подавателите отговаря на действащите правни 
норми на приемащата договаряща страна.

3. Приемащата договаряща страна съдейст-
ва на лекторите/преподавателите, приети на 
основата на член 8 на това споразумение, при 
осигуряване от страна на приемащото висше 
училище на безплатно жилище с изключение 
на разходите за телефон, радио и телевизия.
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4. За номинирането на новите лектори/
преподаватели и продължаването на престоя 
на действащите лектори/преподаватели едната 
договаряща страна съобщава на другата дого-
варяща страна писмено по дипломатически 
път най-късно до 31 март на всяка календарна 
година.

5. Българската договаряща страна в качест-
вото си на изпращаща страна поема еднократно 
за всяка академична година транспортните 
разходи на лектора/преподавателя си до мяс-
тото на работа и обратно.

Член 16
1. Изпращащата договаряща страна пред-

ставя на приемащата договаряща страна 
номинация на своите кандидати по член 9 
от това споразумение, включително форму-
ляри за участие, до 31 март всяка календарна 
година. Приемащата договаряща страна уве-
домява изпращащата договаряща страна за 
приемане на кандидатите най-късно 14 дни 
преди започването на съответния семинар. 

2. Приемащата договаряща страна поема 
разходите на участниците в езиковите курсо-
ве, приети по член 9 от това споразумение, 
таксата за участие, обучение, настаняване 
и храна, културна програма, предвидена в 
одобрената програма на семинара.

Член 17
1. Изпращащата договаряща страна пред-

лага на приемащата договаряща страна при 
номинацията на своите кандидати по член 
10 на това споразумение материали, които 
съдържат данни, изисквани във формулярите 
на приемащата договоряща страна, до 31 март 
на всяка календарна година. Приемащата 
договаряща страна уведомява изпращащата 
договаряща страна за своето становище от-
носно приемането на кандидатите най-късно 
до 1 юли на всяка календарна година.

2. Изпращащата договаряща страна ин-
формира приемащата договаряща страна за 
пристигането на кандидатите не по-късно от 
14 дни преди началото на обучението.

3. Условие за приемането за обучение е 
владеенето на езика на приемащата догова-
ряща страна или на друг език, одобрен от 
приемащата договаряща страна.

4. На лицата, приети по член 10 на това 
споразумение, приемащата страна осигурява:

а) обучение при условия, каквито имат 
гражданите на приемащата договоряща страна;

б) настаняване в общежитие и хранене във 
висшите училища при условия, каквито имат 
гражданите на приемащата договаряща страна.

5. Изпращащата договаряща страна оси-
гурява стипендия съгласно своето действащо 
вътрешно законодателство.

Член 18
Приемащата договаряща страна осигурява 

на лицата, приети по членове 8 и 10 от това 
споразумение, безплатно разрешение за пре-
биваване, ако се изисква такова. 

Член 19
За всички лица по споразумението се пре-

доставя медицинска помощ в съответствие 
с европейското законодателство и социално 
осигуряване съгласно Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за 
прилагането на схеми за социална сигурност 
на заети лица, самостоятелно заети лица и 
на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) 
№ 574/72 от 21 март 1972 г. за определяне 
на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 за прилагането на схеми за соци-
ално осигуряване на заети лица и техните 
семейства, които се движат в рамките на 
Общността, както и актовете за изменение 
на тези регламенти.

 Член 20
1. Това споразумение влиза в сила в деня на 

подписването му и е валидно до 31.12.2014 г. 
Неговото действие се продължава автоматично 
до подписване на ново споразумение.

2. Всяка от договарящите страни може да 
уведоми в писмена форма другата страна за 
прекратяване действието на споразумението 
не по-късно от шест месеца преди изтичане 
на срока на неговата валидност. Срокът за-
почва да тече от първия ден на новия кален-
дарен месец след връчване на документа за 
прекратяване.

3. Програмите и дейностите, започнати 
съгласно това споразумение по време на не-
говата валидност, продължават до приключ-
ването им независимо от прекратяването на 
валидността на споразумението.

Подписано в София на 17 юни 2011 г. в 
два оригинални екземпляра, всеки един от 
които на български и чешки език, като и 
двата текста имат еднаква сила.

За Министерството  За Министерството  
на образованието, на образованието,
младежта и науката  младежта и физическото
на Република България: възпитание на
Петя Евтимова, Чешката република:
заместник-министър Индржих Фрич,
на образованието, генерален директор
младежта и науката в Генерална дирекция

„Международни отношения 
и европейски въпроси“

8032
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МИНИСТЕРСТВО 
 НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността и организацията 
на работа на Център „Фонд за лечение на 

деца“ (ДВ, бр. 37 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) трансплантация на органи и хемопое-

тични стволови клетки при малигнени хема-
тологични заболявания, както и при някои 
тежко протичащи бенигнени заболявания 
и при утвърдени нехематологични заболя-
вания в лечебни заведения на територията 
на държави – членки на Европейския съюз, 
Европейското икономическо пространство 
или Конфедерация Швейцария, когато тя 
не може да бъде извършена своевременно в 
Република България;

ж) лечение в страната, свързано със забо-
ляването, налагащо съответната трансплан-
тация, когато тя е разрешена по реда на този 
правилник;“

б) в т. 2 след думите „лечебни процедури“ 
се добавя „и трансплантации“.

2. В ал. 3 думите „буква „а“ се заменят с 
„букви „а“ и „е“.

3. Създава се ал. 4:
„(4) Фондът финансира до три контролни 

прегледа след осъществяване на лечение/
трансплантация, които са разрешени по реда 
на този правилник.“

§ 2. В чл. 4 думите „да е подадена молба 
до фонда“ се заменят с „решението по чл. 43“.

§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Приходите на фонда се форми-

рат от следните източници чрез бюджета на 
Министерството на здравеопазването:

1. субсидия от държавния бюджет; 
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормати-

вен акт.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за 

осъществяване на дейностите по чл. 3, ал. 1, 
т. 1 и 2, ал. 3 и 4.

(3) Издръжката на фонда се осигурява от 
субсидията по ал. 1, т. 1, като размерът на 
разходите за съответната година се определя 
в бюджетната сметка на фонда.

(4) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 фондът 
финансира разходите, свързани с транспорт, 
нощувки, хонорар на чуждестранните медицин-
ски специалисти, и представителните разходи.

(5) Финансирането на дейностите по чл. 3, 
ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 4 се извършва до раз-
мера на средствата по бюджетната сметка на 
фонда за съответната година, утвърдена от 
министъра на здравеопазването.“ 

§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 3 думите „издава заповеди“ се за-
менят с „произнася се с решения“.

2. В т. 14 числото „12“ се заменя с „13“.
3. Създава се нова т. 15: 
„15. предоставя служебно информация на 

Изпълнителната агенция по трансплантация 
за одобрените за трансплантация и за транс-
плантираните в чужбина пациенти.“

4. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 5. В чл. 18 т. 2 се отменя.
§ 6. В глава трета раздел ІІІ „Звено за под-

помагане на фонда“ с чл. 22 и 23 се отменя.
§ 7. В чл. 21, ал. 3 се създава т. 11:
„11. осъществяване на други дейности от 

компетентността на фонда.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 числото „13“ се заменя със „17“.
2. В ал. 2: 
а) точка 1 се изменя така:
„1. шестима медицински специалисти, от 

които двама специалисти в областта на транс-
плантацията и най-малко двама със специ-
алност в областта на детските заболявания;“

б) създава се нова т. 4:
„4. двама представители на представителни 

организации за защита правата на пациентите;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Членовете на Обществения съвет от 

квотата на представителните организации за 
защита правата на пациентите се определят 
на общ форум на всички заинтересовани 
организации.“

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 – 7“.

6. Досегашната ал. 8 става ал. 9, в нея 
след думите „неправителствения сектор“ се 
поставя запетая и се добавя „на организациите 
по т. 4“, а думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

§ 9. В чл. 26, ал. 1, т. 4 след думите „повече 
от 4“ се добавя „поредни“.

§ 10. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) За дейността си членовете на Общест-

вения съвет не получават възнаграждение.“
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 3 след думата „участват“ се 

добавя „при необходимост“.
2. Алинея 9 се отменя.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения 

и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато заявлението е за трансплан-

тация на органи, фондът изисква служебно 
информация от Изпълнителната агенция по 
трансплантация дали заявителят е включен в 
служебния регистър на лицата, чакащи транс-
плантация на орган, и датата на последната 
актуализация на необходимите изследвания.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „звеното за подпомагане 

на фонда, което“ се заменят с „администра-
цията на фонда, която“.

2. В ал. 2 думите „звеното изготвя проект 
на писмо от името на директора на фонда до 
заявителя, съдържащо“ се заменят с „дирек-
торът на фонда уведомява писмено заявителя 
и дава“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че е необходимо решаването 

на въпрос по ал. 1, т. 6, директорът на фонда 
отправя запитване до този орган, за което 
уведомява заявителя. В този случай органът 
по ал. 1, т. 6 се произнася в срок не по-дълъг 
от 14 дни.“

4. В ал. 4 думите „Звеното изготвя проект 
на уведомление за това от директора на фонда 
до заявителя“ се заличават.

5. В ал. 5 думите „от звеното“ се заличават.
§ 14. Член 33 се изменя така: 
„Чл. 33. В случай че са подадени необхо-

димите документи и не е налице някоя от 
отрицателните предпоставки по чл. 32, ал. 1, 
както и при окомплектуване на преписката 
в случаите по чл. 32, ал. 5, директорът на 
фонда определя един или няколко външни 
експерти от списъка съобразно профила на 
заболяването на пациента и квалификацията 
на експертите и им предава преписката в срок 
до три дни от изтичане на срока по чл. 32, 
ал. 1, съответно ал. 5.“

§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато мнението на външния експерт 

е, че лечението/трансплантацията може да 
се осъществи в България, в доклада по ал. 2 
той посочва и лечебните заведения в страна-
та, в които може да се извърши съответната 
дейност.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 16. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на фонда насрочва засе-

дание на Обществения съвет за разглеждане 
на всяко заявление не по-късно от 45 дни от 
датата, на която преписката е предоставена 
на съответния външен експерт.“

§ 17. В чл. 36 ал. 2 се отменя.

§ 18. В чл. 40, ал. 1 числото „10“ се заменя 
с „1/2“.

§ 19. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издава заповед“ се за-

менят със „се произнася с решение“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „заповедите по ал. 3“ се 

заменят с „решенията по ал. 1“.

Заключителна разпоредба
§ 20. В чл. 27в, ал. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на домовете за ме-
дико-социални грижи за деца (обн., ДВ, бр. 49 
от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2004 г., бр. 62 от 
2007 г. и бр. 14 от 2011 г.) думите „по-ниска“ 
се заменят с „по-висока“.

Министър: Ст. Константинов
8031

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 36 от 2005 г. за изискванията към 
козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 101 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., 
бр. 39 и 106 от 2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 

от 2009 г., бр. 2 и 62 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. По отношение на веществата, кла-

сифицирани като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и 
смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обн., OB, L 353, 
31.12.2008 г.), се прилага чл. 15, пар. 1 и 2 от 
Регламент (EО) № 1223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно козметичните 
продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.).“

§ 2. В чл. 6, т. 8 думите „приложение № 4 
на Наредбата за реда и начина на класифи-
циране, опаковане и етикетиране на химич-
ни вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 5 от 
2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г.; изм., 
бр. 50 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2005 г.) 
(Инвентаризационен списък на Европейската 
общност на съществуващите търговски химич-
ни вещества (ЕINECS), по номенклатурата на 
Международния съюз по чиста и приложна 
химия (IUPAC), по Международната химическа 
класификация (CAS), по приложение № 6 на 
Наредбата за реда и начина на класифици-
ране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и препарати (Европейски списък на 
нотифицираните химични вещества (ЕLINCS)“ 
се заменят с „Инвентаризационния списък на 
Европейската общност на съществуващите 
търговски химични вещества (ЕINECS), по 
номенклатурата на Международния съюз по 



СТР.  28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

чиста и приложна химия (IUPAC), по Меж-
дународната химическа класификация (CAS), 
по Европейския списък на нотифицираните 
химични вещества (ЕLINCS)“.

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думите „приложение № 4 на 

Наредбата за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикетиране на химични вещества 
и препарати“ се заменят с „Инвентаризационния 
списък на Европейската общност на съществува-
щите търговски химични вещества (ЕINECS)“;

б) буква „б“ се изменя така:
„б) наименованието и официалният номер 

по Европейския списък на нотифицираните 
химични вещества (ЕLINCS);“.

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. информация относно единния иденти-

фикационен код на дружеството или коопе-
рацията от Търговския регистър, а за друже-
ствата, регистрирани в държава – членка на 
Европейския съюз, или в държава, страна по 
Споразумението за Европейското икономиче-
ско пространство – документ за актуална ре-
гистрация по националното законодателство, 
издаден от компетентен орган на съответната 
държава;“.

§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалната инспек-

ция по опазване и контрол на общественото 
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната 
здравна инспекция (РЗИ)“.

2. В ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се 
заменя с „РЗИ“.

3. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се 
заменя с „РЗИ“. 

§ 5. В чл. 18, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. информация относно единния идентифи-

кационен код на дружеството или кооперацията 
от Търговския регистър, а за дружествата, реги-
стрирани в държава – членка на Европейския 
съюз, или в държава, страна по Споразуме-
нието за Европейското икономическо прос-
транство – документ за актуална регистрация 
по националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава;“.

§ 6. В § 5 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „министъра на икономика-
та“ се заменят с „министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма“.

§ 7. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 
„Списък на веществата, които козметичните 
продукти не трябва да съдържат“ се създава 
т. 1372:

„1372. 2-Аминофенол (o-Aminophenol (на-
именование по INCI); CI 76520) и неговите 
соли (CAS № 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; ЕО 
№ 202-431-1/267-335-4).“

§ 8. В приложение № 7 към чл. 5, ал. 1, т. 2 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В част 1 „Списък на веществата, които 
козметичните продукти не трябва да съдържат, 
извън посочените концентрации при дадените 
ограничения и условия“: 

а) ред с № 201 се изменя така:

„

201 2-Chloro-6-
ethylamino-
4-nitrophenol 
(наименование 
по INCI)
CAS № 131657-
78-8
ЕО № 411-440-1

а) Вещество 
за боядисване 
на коса в 
продукти за 
боядисване 
на коса с 
окислител 

б) Вещество 
за боядисване 
на коса в 
продукти за 
боядисване 
на коса без 
окислител

б) 3,0 %

а) След смесване 
при окислителни 
условия максималната 
концентрация, приложена 
към косата, не трябва да 
превишава 1,5 %
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално 
съдържание на 
нитрозамини: 50 µg/kg
– Да се съхранява в 
контейнери, които не 
съдържат нитрити

а) Съотношението на смесване трябва 
да бъде посочено на етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични реакции. 
Прочетете и следвайте указанията. 
Продуктът не е предназначен за употреба от 
лица на възраст под 16 години. 
Временните татуировки с „черна къна“ могат 
да повишат риска от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или скалпът Ви е 
чувствителен, възпален или наранен; 
– вече сте получавали някаква реакция след 
боядисване на косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране с 
„черна къна“.

;“
б) след ред с № 209 се създават редове с номера 215 – 218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 

237 – 239, 241 – 246, 248 – 252:
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„

215 4-amino-
3-nitrophenol (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 610-81-1
ЕО № 210-236-8

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при 
окислителни условия 
максималната концен-
трация, приложена към 
косата, не трябва да 
превишава 1,5 %

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
–  имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
–  вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
–  в миналото вече сте полу-
чавали реакция след временно 
татуиране с „черна къна“.

б)  Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
–  имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
–  вече сте получавали някак-
ва реакция след боядисване на 
косата; 
–  в миналото вече сте полу-
чавали реакция след временно 
татуиране с „черна къна“.

216 2,7-Naphthalenediol
(наименование 
по INCI)
CAS № 582-17-2
ЕО № 209-478-7

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,0 %

а) След смесване при 
окислителни условия 
максималната концен-
трация, приложена към 
косата, не трябва да 
превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергич-
ни реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен 
за употреба от лица на възраст 
под 16 години. 
Временните татуировки с „чер-
на къна“ могат да повишат 
риска от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
–  имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, 
възпален или наранен; 
–  вече сте получавали някак-
ва реакция след боядисване на 
косата; 
–  в миналото вече сте полу-
чавали реакция след временно 
татуиране с „черна къна“.
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217 m-Aminophenol 
(наименование 
по INCI) 
CAS № 591-27-5
ЕО № 209-711-2 и 
неговите соли

m-Aminophenol 
HCl (наименова-
ние по INCI) 
CAS № 51-81-0
ЕО № 200-125-2

m-Aminophenol 
sulfate (наимено-
вание по INCI) 
CAS № 68239-81-6
ЕО № 269-475-1

sodium m-
Aminophenol
(наименование 
по INCI) 
CAS № 38171-54-9

Вещество за боя-
дисване на коса в 
продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
1,2 %

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергич-
ни реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен 
за употреба от лица на възраст 
под 16 години. 
Временните татуировки с „чер-
на къна“ могат да повишат 
риска от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, 
възпален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получа-
вали реакция след временно 
татуиране с „черна къна“.

218 2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 84540-47-6
ЕО № 283-141-2 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,0 %

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

222 2 -H y d r o x y e t h y l 
picramic acid (наи-
менование по INCI) 
CAS № 99610-72-7
ЕО № 412-520-9

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,5 %
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 
50 µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако:
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б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 2,0 % 

 – имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

223 p-Methylamin-
ophenol (наимено-
вание по INCI)
CAS № 150 -75- 4 
ЕО № 205-768-2 и 
неговата сулфат-
на сол

p-Methylamin-
ophenol sulfate 
(наименование 
по INCI)
CAS № 55-55 - 0/ 
1936-57-8
ЕО №  200-237-1/ 
217-706-1

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,68 % (като сулфат)
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 
50 µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

225 Етанол, 
2-[4-[етил[(2-
хидроксиетил)
амино]-2-нитро-
фенил]амино]-, 
(CAS № 104516-
93-0) и неговият 
хидрохлорид

HC Blue № 12 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 132885-85-9
ЕО № 407-020-2 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,5 % 
(като 
хидро-
хлорид)

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,75 % (като хидрохлорид)
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 
50 µg/kg
–  Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
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227 3 - A m i n o - 2 , 4 -
dichlorophenol (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 61693-42-3
ЕО № 262-909-0 и 
неговият хидро-
хлорид 

3 - A m i n o - 2 , 4 -
dichlorophenol HCl 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 61693-43-4

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,5 % 
(като 
хидро-
хлорид)

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
1,5 % (като хидрохлорид)

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

230 Phenyl methyl 
pyrazolone (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 89-25-8
ЕО № 201-891-0 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,25 % 

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

232 2-Methyl-
5-hydro-
xyethylamin-
ophenol (наиме-
нование 
по INCI) 
CAS № 55302-96-0
ЕО № 259-583-7

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,5 % 
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини:
50 µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако:
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 – имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

234 Нydroxy-
benzomor-
pholine (наиме-
нование по 
INCI) 
CAS № 26021-57-8
ЕО № 247-415-5 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,0 % 
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 50 
µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

237 2,2′-[(4-амино-
3-нитрофенил)
имино]бисетанол 
(CAS №  29705 -
39 -3) и негови-
я т хидрохлорид
 
HC Red № 13 (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 94158-13-1
EО № 303-083-4 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 2,5 % 
(като 
хидро-
хлорид) 

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
1,25 % (като хидрохлорид)

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
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238  2,6-диметокси-3,5-
пиридиндиамин 
(CAS № 85679-78-3 
(свободна основа)
и неговият хидро-
хлорид 

2,6-Dimethoxy-3,5-
py r i d i ned i am i ne 
HCl (наименова-
ние по INCI) 
CAS № 56216-28-5
ЕО № 260-062-1 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,25 % (като хидрохлорид)

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

239 HC Violet № 1 (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 82576-75-8
ЕО № 417-600-7 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 0,28 % 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,25 %
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 50 
µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
б)  Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
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241 1,5-Naphthalenediol 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 83-56-7
ЕО № 201-487-4 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,0 % 

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,0 %

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

242 Хидроксипропил 
бис(N-хидрокси-
етил-p-фенилен-
диамин) 
(CAS № 128729-
30-6) и неговият 
тетрахидрохлорид

Hydroxypropyl 
bis(N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine) 
HCl (наименова-
ние по INCI) 
CAS № 128729-28-2
ЕО № 416-320-2) 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 0,4 % 
(като тетрахидрохлорид)

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

243 4-Amino-2-
hydroxytoluene 
(наименование 
по INCI) 
CAS № 2835-95-2
ЕО № 220-618-6

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,5 %

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията.
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години.
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
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 – имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

244 2,4-диамино-
феноксиетанол 
(CAS №  70643-19-
5), неговият хидро-
хлорид и неговата 
сулфатна сол

2,4-Diamino-
phenoxyethanol 
HCl (наименова-
ние по INCI) 
CAS № 66422-95-5
ЕО № 266-357-1

2,4-Diamino-
phenoxyethanol 
sulfate (наимено-
вание по INCI) 
CAS № 70643-20-8
ЕО № 274-713-2 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
2,0 % (като хидрохлорид)

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

245 2-Methylresorcinol 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 608-25-3
ЕО № 210-155-8

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,8 %

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,8 % 

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
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246 4-Amino-m-cresol 
(наименование по 
INCI) 
CAS № 2835-99-6
ЕО № 220-621-2

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,5 %

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

248 2-Amino-
4-hydroxy-
ethylamino-
anisole (наимено-
вание по INCI) 
CAS № 83763-47-7
ЕО № 280-733-2 и 
неговата сулфат-
на сол

2-Amino-4-
hydroxy-
ethylaminoanisole 
sulfate (наимено-
вание по INCI)
CAS № 83763-48-8
ЕО № 280-734-8 

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител 

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
1,5 % (като сулфат)
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 50 
µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

249 Хидроксиетил-
3,4-метилен-
диоксианилин и
неговият 
хидрохлорид

Hydroxy-
ethyl-3,4-
methylenedi-
oxyaniline HCl 
(наименование 
по INCI) 
CAS № 94158-14-2
ЕО № 303-085-5

Вещество за боядис-
ване на коса в про-
дукти за боядисване 
на коса с окислител

След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 1,5 % 
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини:
50 µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
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– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

250 3-Nitro-p-hydroxy-
ethyl-aminophenol 
(наименование 
по INCI) 
CAS № 65235-31-6
EО № 265-648-0 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 1,85 %

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 3,0 %
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 50 
µg/kg
– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
б)  Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

251 4-Nitrophenyl 
aminoethylurea 
(наименование 
по INCI)
CAS № 27080-42-8
ЕО № 410-700-1

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, 
не трябва да превишава 
0,25 %
а) и б):
– Да не се използва с 
нитрозиращи агенти
– Максимално съдържа-
ние на нитрозамини: 
50 µg/kg

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години.
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б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 0,5 %

– Да се съхранява в кон-
тейнери, които не съдър-
жат нитрити

Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

252 2-Amino-6-chloro-
4-nitrophenol (на-
именование по 
INCI) 
CAS № 6358-09-4
ЕО № 228-762-1 

а) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса с 
окислител 

б) Вещество за бо-
ядисване на коса 
в продукти за боя-
дисване на коса без 
окислител

б) 2,0 %

а) След смесване при окис-
лителни условия макси-
малната концентрация, 
приложена към косата, не 
трябва да превишава 2,0 %

а) Съотношението на смесване 
трябва да бъде посочено на 
етикета.

 Багрилата за коса могат да 
предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.
б)  Багрилата за коса могат 
да предизвикат тежки алергични 
реакции. 
Прочетете и следвайте указа-
нията. 
Продуктът не е предназначен за 
употреба от лица на възраст под 
16 години. 
Временните татуировки с „черна 
къна“ могат да повишат риска 
от алергия. 
Не боядисвайте косата си, ако: 
– имате обрив на лицето или 
скалпът Ви е чувствителен, въз-
пален или наранен; 
– вече сте получавали някаква 
реакция след боядисване на 
косата; 
– в миналото вече сте получавали 
реакция след временно татуиране 
с „черна къна“.

“.
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2. В част 2 „Списък на условно разрешени 
вещества“:

а) редове с номера 3 – 6 се заличават;
б) на ред с № 10 в колона 7 датата „31.12.2010“ 

се заменя с „31.12.2011“;
в) редове с номера 11, 12, 16, 19 – 22, 25, 

27, 31 – 39, 44, 48 и 49 се заличават;
г) на ред с № 50 в колона 7 датата „31.12.2010“ 

се заменя с „31.12.2011“;
д) редове с номера 55 и 56 се заличават.
§ 9. Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1 се 

изменя така:

„Приложение № 11 
към чл. 14, ал. 1

Изх. №____/____  ДО ДИРЕКТОРА
Вх. №____/____  НА РЕГИОНАЛНАТА
 ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 гр. ____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО
ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от _________________________________________,
(име, презиме, фамилия, 

производител (упълномощен представител; лице, 
по чието искане е произведен козметичният про-

дукт)
__________________________________________,
(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)
Уведомявам ви, че считано от ______________
___________________________________________

(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен 
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите):
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продук-
ти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 
от 2005 г. за изискванията към козметичните 
продукти:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

Информацията (документацията) за продукта 
(продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредба-
та е на ваше разположение на_______________
__________________________________________

(точен адрес)

___________________   _________________
  (ден, месец, година)                (подпис, печат)

Забележка. Когато производителят пуска на пазара 
няколко козметични продукта едновременно, той 
подава едно уведомление, в което вписва всички 
козметични продукти.“

§ 10. Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2 
се изменя така:

„Приложение № 12 
към чл. 14, ал. 2

Изх. №____/____  ДО ДИРЕКТОРА
Вх. №____/____  НА РЕГИОНАЛНАТА
 ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 гр. _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИ-
ЧЕН ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ

ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

от_________________________________________,
(име, презиме, фамилия, лице, което за първи път 

пуска на пазара козметичен продукт от внос)
___________________________________________

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)
производител ______________________________ 
                   (наименование, адрес, държава)

Уведомявам ви, че считано от _____________
_________________________________________

(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен 
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите):
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Вид и категория на козметичния продукт (продук-
ти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 
от 2005 г. за изискванията към козметичните 
продукти:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
Място на първия внос в страната ___________
__________________________________________

(митница, гр. (с.)
Информацията (документацията) за продукта 
(продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата 
е на ваше разположение на_________________
_________________________________________

(точен адрес)

________________   ______________

    (ден, месец, година)             (подпис, печат)

Забележка. Когато лицето, което за първи път 
пуска на пазара козметичен продукт от внос, 
пуска на пазара няколко козметични продукта 
едновременно, то подава едно уведомление, в 
което вписва всички козметични продукти.“

Допълнителна разпоредба
§ 11. С тази наредба се:
1. осигурява прилагането на чл. 15, пар. 

1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета относно 
козметичните продукти (обн., OB, L 342, 
22.12.2009 г.);
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2. въвеждат изискванията на Директива 
2011/59/ЕС на Комисията за изменение с цел 
адаптиране към техническия прогрес на при-
ложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО 
на Съвета относно козметичните продукти 
(обн., ОВ, L 125 от 14.05.2011 г.). 

Заключителна разпоредба
§ 12. Разпоредбите на § 7 и 8 влизат в сила 

от 3 януари 2012 г.
Министър: Ст. Константинов

7883

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, 
на които трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешният ред на лечебните 
заведения за болнична помощ и домовете за 
медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 

2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 20, ал. 3 се създава второ изре-
чение със следното съдържание: „Отказът от 
продължаване на започналия престой в ле-
чебното заведение се изготвя по образеца по 
приложение № 3.“

§ 2. Създава се приложение № 3 към чл. 20, 
ал. 3 със следното съдържание:

„Приложение № 3 
 към чл. 20, ал. 3

Информирано решение за преждевременно 
прекратяване на започналия престой в бол-
ничното заведение и на болничното лечение/

диагностициране
Долуподписаният ……………………, в качеството 

си на пациент/родител/настойник или попечител 
на пациента ……………….., декларирам, че напускам 
болницата въпреки становището на лекуващия/
дежурния лекар/медицинския екип за необходи-
мостта да продължа лечението/диагностицирането 
си в болнични условия.

Наясно съм, че прекратявайки започналия си 
престой в болницата, аз прекратявам и осъщест-
вяваното ми болнично лечение/диагностициране 
и наблюдение.

Наясно съм, че прекратяването на болничното 
лечение/диагностициране и наблюдение може да 
доведе до доста и различни усложнения и небла-
гоприятни последици за мен и моето здравословно 
състояние, да намали значително или изключи 
напълно вероятността от излекуване или подобря-
ване на състоянието ми, да създаде или увеличи 
риска за здравето и живота ми, включително и с 
опасността от смърт.

Декларирам, че напълно съзнателно оценявам 
посоченото по-горе и всички обяснения, които 
изисках и получих от лекуващия/дежурния лекар/
медицинския екип и въпреки тяхното мнение и 
разяснените ми рискове за живота и здравето ми 
решавам доброволно да прекратя престоя си в 
лечебното заведение.

Поемам отговорността за своето здравословно 
състояние, както и за евентуалните усложнения и 
неблагоприятен изход от недовършеното лечение/
диагностициране. 

Наясно съм, че следва да заплатя всички 
извършени медицински действия/процедури/из-
следвания и други в случай, че с напускането си 
създавам пречка за заплащане от страна на На-
ционалната здравноосигурителна каса, Министер-
ството на здравеопазването и други финансиращи 
институции на осъществената ми до момента от 
болницата медицинска помощ. 

Подписи:
Лекуващ/дежурен лекар:
Декларатор:
Дата: “

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила в едномесечен 

срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов

8017

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 2 от 2007 г. за условията и реда за 
осъществяване и контрол на дейностите по 
предоставяне на помощни средства, приспособ- 
ления и съоръжения за хората с увреждания 
и медицински изделия, посочени в списъците 
по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция 
на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 65 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г.; доп., 
бр. 46 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след абревиатурата 
„ЗДДС“ се поставя запетая и се добавя „ако 
лицето е регистрирано“.

§ 2. В чл. 10в, ал. 1 се създават т. 3 и 4: 
„3. попълнен приемно-предавателен прото-

кол по образец съгласно приложение № 14 към 
чл. 43а, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. фактура и фискална касова бележка/
платежно нареждане.“

§ 3. В чл. 10г, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 2 думите „за предаване на изделието“ 
се заменят със „съгласно приложение № 14 към 
чл. 43а от Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания“.

2. В т. 3 след думата „фактура“ се добавя „и 
фискална касова бележка/платежно нареждане“. 

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистърът по ал. 1 може и да не съдър-

жа част от реквизитите съгласно приложение 
№ 2, когато поради особености на медицинското 
изделие, помощно средство, приспособление и 
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съоръжение тези реквизити не могат да бъдат 
вписани поради обстоятелството, че същите 
липсват за съответното изделие.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3, 
4 и 5, като в ал. 4 думите „приложение № 4“ 
се заменят с „приложение № 14 към чл. 43а, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания“.

§ 5. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лице, регистрирано по реда на тази 

наредба, се задължава в 3-месечен срок от 
вписването в регистъра по чл. 2 да започне 
осъществяване на дейностите, за които е ре-
гистрирано.“

§ 6. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 
колона № 14 „Име на лекар/лечебно заведение“ 
се заличава.

§ 7. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 3 се 
отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Издадените фактури до влизане в 

сила на това изменение на наредбата от лицата, 
регистрирани по реда на тази наредба, следва да 
са оформени съгласно изискванията на Закона за 
счетоводството и Закона за данъка върху добаве-
ната стойност, като могат и да не съдържат част 
от изискуемите реквизити от регистъра по чл. 11, 
ал. 1, когато поради особености на медицинското 
изделие, помощно средство, приспособление и 
съоръжение тези реквизити не могат да бъдат 
вписани поради обстоятелството, че същите 
липсват за съответното изделие.

(2) Фактурите по ал. 1 се представят в 
Агенцията за социално подпомагане в срок до 
31 юли 2011 г.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на об-
народването є в „Държавен вестник“.

Министър: Т. Младенов
8018

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 16-ПВР  
от 6 юли 2011 г.

за приемане на Методика за определяне на 
резултатите от гласуването за президент и 

вицепрезидент на Република България

На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, 
т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната 
избирателна комисия

Р Е Ш И :
Приема Методика за определяне на резул-

татите от гласуването за президент и вицепре-
зидент на Република България на 23 октомври 
2011 г.

Председател: Кр. Медарова
Секретар: С. Солакова

МЕТОДИКА
за определяне на резултатите от гласуването 
за президент и вицепрезидент на Република 

България

Чл. 1. Тази методика урежда начините за 
определяне на резултатите от гласуването при 
произвеждане на избори за президент и вице-
президент на републиката.

I. Определяне на резултатите от гласуването 
за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 2. За всяка листа кандидати за президент 
и вицепрезидент на републиката, издигната от 
партия, коалиция от партии или инициативен 
комитет, се пресмята сумата от подадените 
действителни гласове във всички секции в 
страната и в чужбина.

Чл. 3. Избрана е двойката кандидати, по-
лучила повече от половината действителни 
гласове, ако в гласуването са участвали повече 
от половината избиратели.

Чл. 4. (1) Ако никоя листа от кандидатите 
за президент и вицепрезидент не е избрана, 
Централната избирателна комисия с решение 
насрочва нов избор в седемдневен срок от деня 
на първия избор (първия следващ неделен ден). 
В новия избор участват двете двойки кандидати, 
получили най-много гласове.

(2) Ако повече от две кандидатски листи са 
получили най-много, но равен брой действител-
ни гласове, те всички се допускат до участие 
в новия избор (втория тур). 

(3) Ако една кандидатска листа е получила 
най-много гласове, а след нея се нареждат две 
или повече кандидатски листи с равен брой 
гласове, те всички се допускат до участие в 
новия избор (втория тур).

(4) Ако до нов избор са допуснати да участ-
ват две кандидатски листи и преди новия избор 
кандидат за президент или вицепрезидент от 
едната листа почине или заболее тежко, Цен-
тралната избирателна комисия взема решение 
за отлагане на избора и за насрочване на нов 
избор не по-късно от 14 дни от датата на от-
ложения избор. 

В срок до три дни от датата на решението 
на Централната избирателна комисия съответ-
ната партия или коалиция от партии може да 
регистрира нов кандидат по реда на чл. 112 от 
Изборния кодекс.

(5) Ако до нов избор (втори тур) са допусна-
ти да участват две кандидатски листи и преди 
новия избор (втория тур) кандидат от едната 
от тях се откаже от участие в срок до 24 часа 
след обявяването на резултатите от произведения 
избор, в новия избор (втория тур) по решение 
на Централната избирателна комисия участва 
следващата по броя на гласовете кандидатска 
листа. Ако няма следващи листи от кандидати, 
Народното събрание насрочва нови избори за 
президент и вицепрезидент на републиката.
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(6) При проведения нов избор (втори тур) 
по смисъла на чл. 3, ал. 1 от тази методика 
за избрана се счита листата от кандидати за 
президент и вицепрезидент на републиката, 
получила най-много действителни гласове.

Чл. 5. Ако в новия избор (втория тур) кан-
дидатите получат равен брой действителни гла-
сове, няма избрани президент и вицепрезидент 
на републиката.

II. Обявяване и обнародване на окончател-
ните резултати

Чл. 6. (1) Централната избирателна комисия 
с решение обявява окончателните резултати 
от изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и имената на избраните прези-
дент и вицепрезидент на републиката в срок 
до 3 дни след изборния ден и ги обнародва в 
„Държавен вестник“ не по-късно от 7 дни след 
изборния ден.

(2) Обявяването на резултатите се извършва 
по листи за всички кандидати. Когато е про-
изведен нов избор, обявяват се и резултатите 
от първия избор.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тази методика се при-
ема на основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т. 1 
от ПЗР на Изборния кодекс.
8149

РЕШЕНИЕ № 17-МИ 
от 7 юли 2011 г.

за приемане на Методика за определяне на 
резултатите от гласуването за общински съ-

ветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, 
т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната 
избирателна комисия

Р Е Ш И :

Приема Методика за определяне на резул-
татите от гласуването за общински съветници 
и кметове на 23 октомври 2011 г.

Председател: Кр. Медарова

Секретар: С. Солакова

МЕТОДИКА
 за определяне на резултатите от гласуването 

за общински съветници и кметове

I. Определяне на мандатите за общински 
съветници

Чл. 1. (1) Методиката определя изчислител-
ните процедури, по които се разпределят манда-
тите между политическите партии, коалициите 
от партии, местните коалиции от партии и не-
зависимите кандидати според подадените за тях 
действителни гласове за общински съветници.

(2) Независимите кандидати за общински 
съветници получават мандат съобразно об-
щинската избирателна квота, а мандатите на 
партиите, коалициите от партии и местните 
коалиции от партии се разпределят по метода 
на най-големия остатък – метода на Хеър-
Ниймайер, на общинско ниво.

Чл. 2. Окончателното разпределение на 
мандатите за общински съветници се извършва 
от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Чл. 3. Общинската избирателна комисия 
извършва изчисленията по разпределяне на 
мандатите за общински съветници. Броят на 
общинските съветници се определя от ОИК 
съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация.

Чл. 4. За всяка листа за общински съвет-
ници (на партия, коалиция от партии, местна 
коалиция от партии или независим кандидат) 
се пресмята сумата от подадените за нея 
действителни гласове във всички секции в 
съответната община.

Чл. 5. (1) Общинската избирателна квота се 
получава, като общата сума на действителните 
гласове, подадени за всички партии, коалиция 
от партии, местни коалиции от партии и не-
зависими кандидати за общински съветници в 
общината, се раздели на броя на членовете на 
общинския съвет (§ 1, т. 17 ИК).

(2) Когато полученото частно по ал. 1 не е 
цяло число, общинската избирателна квота е 
най-близкото по-голямо цяло число.

Чл. 6. Независим кандидат за общински 
съветник се счита за избран и получава мандат, 
ако е получил действителни гласове не по-малко 
от общинската избирателна квота.

Чл. 7. Общинската избирателна комисия оп-
ределя броя на оставащите мандати, получени, 
след като от общия брой мандати за общински 
съветници се изважда броят на мандатите на 
избраните независими кандидати.

Чл. 8. Право на участие в разпределението 
на мандатите по чл. 7 имат партиите, коалици-
ите от партии и местните коалиции от партии, 
получили действителни гласове не по-малко от 
общинската избирателна квота.

Чл. 9. (1) Мандатите по чл. 7 се разпреде-
лят между партиите, коалициите от партии и 
местните коалиции от партии по чл. 8 според 
получените от тях действителни гласове за 
общински съветници в съответната община по 
метода на Хеър-Ниймайер съгласно чл. 247, 
ал. 2 ИК (приложението).

(2) Гласовете, подадени за независими кан-
дидати, както и за партиите, коалициите от 
партии и местните коалиции от партии, които 
са получили действителни гласове по-малко от 
общинската избирателна квота, не участват в 
разпределението на мандатите по чл. 7.
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(3) Ако броят на получените мандати на пар-
тия, коалиция от партии или местна коалиция 
от партии е по-голям от броя на кандидатите 
в кандидатската є листа, получените в повече 
мандати не се разпределят между останалите 
партии, коалиции от партии и местни коалиции 
от партии.

II. Определяне на резултатите от гласува-
нето за кметове

Чл. 10. За всеки кандидат за кмет (на об-
щина или кметство) се пресмята сумата от 
подадените за него действителни гласове във 
всички секции от съответния изборен район 
(община или кметство).

Чл. 11. Кандидатът за кмет, получил повече 
от половината от действителните гласове, се 
счита за избран.

Чл. 12. Ако никой от кандидатите за кмет 
не е избран съгласно чл. 11, се произвежда 
втори тур на избора.

Чл. 13. (1) До участие във втория тур на 
избора се допускат първите двама кандидати, 
получили най-много действителни гласове.

(2) Ако трима или повече кандидати са по-
лучили най-много, но равен брой гласове, те 
всички се допускат за участие на втория тур. 
Ако един кандидат е получил най-много гласо-
ве, а след него се нареждат двама или повече 
кандидати с равен брой гласове, те всички се 
допускат за участие на втория тур.

(3) Ако до втори тур са допуснати да участват 
двама кандидати и между двата тура единият 
от тях почине, се произвежда нов избор.

(4) Ако до втори тур са допуснати да участват 
двама кандидати и между двата тура единият от 
тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването 
на резултатите от първия тур, на втория тур 
участва следващият кандидат, получил най-
много действителни гласове. 

Чл. 14. Кандидатът за кмет, получил най-
много действителни гласове на втория тур на 
изборите, се счита за избран.

Чл. 15. (1) При равен брой гласове, поради 
което няма избран кмет на втори тур, се про-
извежда нов избор за кмет.

(2) Новият избор се насрочва от президента 
на Република България по предложение на 
Централната избирателна комисия.

III. Обявяване на резултатите
Чл. 16. Общинските избирателни комисии с 

решение обявяват избраните общински съветни-
ци и кметове, както и имената на кандидатите 
за кметове, между които ще се провежда втори 
тур на изборите, ако има такъв.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази методика е приета 

на основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т. 1 от 
ПЗР на Изборния кодекс.

Приложение 
 към чл. 9, ал. 1

Метод на Хеър-Ниймайер

Целта на метода е разпределяне на опре-
делените от ОИК брой мандати за общински 
съветници между партии, коалиции от партии 
и местни коалиции от партии според получе-
ните от тях действителни гласове в рамките 
на дадената община.

1. По този метод се разпределят мандатите, 
получени, след като от общия брой мандати 
за общински съветници се извади броят на 
мандатите на избраните независими кандидати 
(чл. 7 от методиката). 

2. Право на участие в разпределението на 
тези мандати имат партиите, коалициите от пар-
тии и местните коалиции от партии, получили 
действителни гласове за общински съветници 
не по-малко от общинската избирателна квота 
(чл. 9 от методиката).

3. Сумата от действителните гласове на 
партиите, коалициите от партии и местните 
коалиции от партии по т. 2 се дели на броя на 
мандатите по т. 1 (квота на Хеър).

4. Получените действителни гласове за всяка 
партия, коалиция от партии и местна коали-
ция от партии по т. 2 се делят на полученото 
число по т. 3.

5. Всяка партия, коалиция от партии и 
местна коалиция от партии получава толкова 
мандати, колкото е цялата част на полученото 
частно на т. 4.

6. Оставащите мандати (числото по т. 1 
минус сумата от числата по т. 5) се разпре-
делят между партиите, коалициите от партии 
и местните коалиции от партии по реда на 
намаляване на дробната част (остатъците) на 
полученото частно по т. 4.

7. Ако при процедурата по т. 6 се стигне до 
няколко равни остатъка и броят на неразпре-
делените мандати е по-малък от броя на тези 
остатъци, оставащите мандати се разпределят 
между тях по жребий, теглен в ОИК. За жре-
бия задължително се канят представители на 
заинтересованите партии, коалиции от партии и 
местни коалиции от партии, които имат право 
да участват в жребия.

8. Ако броят на получените мандати от пар-
тия, коалиция от партии или местна коалиция 
от партии е по-голям от броя на кандидатите 
в кандидатската є листа, получените в повече 
мандати НЕ се разпределят между останалите 
партии, коалиции от партии и местни коалиции 
от партии.

9. Пресмятанията се извършват с максимал-
ната възможна точност, но резултатите от тези 
пресмятания се представят закръглени до 5-ия 
знак след десетичната точка. 
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Таблица. Пример за разпределение на мандатите по метода на Хеър-Ниймайер
Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ Участник Действи-

телни 
гласове

Мандати
за не-
зависи-

ми

Частно 
по т. 4

Манда-
ти по 
т. 5

Остатъци 
по т. 6

Мандати 
по т. 6

Мандати
по т. 7 

(жребий)

Общо 
мандати

1 ПП1
(политиче-
ска партия)

6852 6.07617 6 0.07617  6 = 6 + 0

2 МКП2
(местна ко-
алиция от 
партии)

6243 5.53612 5 0.53612 1 6 = 5 + 1

3 ПП3
(политиче-
ска партия)

5000 4.43387 4 0.43387  4 = 4 + 0

4 ПП4
(политиче-
ска партия)

2081 1.84537 1 0.84537 1  2 = 1 + 1

5 ПП5
(политиче-
ска партия)

1250 1.10847 1 0.10847 1 = 1 + 0

6 МКП6
(местна ко-
алиция от 
партии)

640  –

7 Н1
(независим 
кандидат)

1251 1 1

8 Н2
(независим 
кандидат)

1195 1 1

9 Н3
(независим 
кандидат)

550 –

В изборите за общински съветници с оп-
ределени от ОИК 21 мандата участват четири 
партии (ПП1, ПП3, ПП4, ПП5), две местни 
коалиции от партии (МКП2, МКП6) и трима 
независими кандидати (Н1, Н2, Н3). Броят 
на получените от тях действителни гласове е 
посочен в колона 3 на таблицата. 

1. Сумата от действителните гласове е 25 062. 
2. Отношението 25 062/21 e 1193.42857 и не 

е цяло число. 
3. Общинската избирателна квота е 

1194 – най-близкото по-голямо цяло число. 
4. Сумата на действителните гласове за 

независимите кандидати Н1(1251) и Н2(1195) 
е съответно по-голяма и равна на общинската 
избирателна квота (1194), а за Н3 (550) е по-
малка, поради което само Н1 и Н2 се считат 
за избрани (колона 4 от таблицата). 

5. За партиите и коалициите остават за 
разпределяне 21 – 2 = 19 мандата. 

6. Право да участват в разпределянето на 
19-те мандата имат партиите ПП1, ПП3, ПП4, 
ПП5 и местна коалиция от партии МКП2, чиито 
действителни гласове са повече от общинската 
избирателна квота. 

7. Сумата на действителните гласове на 
партиите ПП1, МКП2, ПП3, ПП4 е равна на 
21 426. 

8. Квотата на Хеър е 21 426/19 = 1127.68421. 
9. Частните на колона 5 на таблицата се по-

лучават, като действителните гласове на всяка 
партия ПП1, МКП2, ПП3 и ПП4 се разделят 
на квотата на Хеър. 

10. Участниците ПП1, МКП2, ПП3 и ПП4 
получават толкова мандати (колона 6 от таб-
лицата), колкото е цялата част на така полу-
ченото частно. 

11. Получените остатъци са показани в ко-
лона 7 на таблицата. 

12. Остават 2 неразпределени мандата. 
13. Първият неразпределен мандат получава 

партия № 4 ПП4 – с най-голям остатък 0.84537 
(колона 7 от таблицата). 

14. Втория (и последен) неразпределен ман-
дат получава местна коалиция от партии № 2 
МКП2 със следващ най-голям остатък 0.53612 
(колона 7 от таблицата). 

15. Окончателното разпределение на ман-
датите е показано в колона 10 от таблицата.
8150
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-459  
от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за 
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на 
министъра на земеделието и храните и докладна 
записка от директора на дирекция „Хидромели-
орации“ нареждам:

1. Откривам процедура за учредяване на сдру-
жение за напояване „Одринци Еко“, с. Одринци, 
община Добрич, област Добрич, с предмет на 
дейност: експлоатация, поддържане и реконструк-
ция на хидромелиоративната инфраструктура; 
изграждане на нови напоителни канали и съоръ-
жения; доставяне и разпределение на водата за 
напояване; отвеждане на излишната вода от земе-
делските земи; изпълнение на агромелиоративни 
и агротехнически мероприятия за подобряване 
състоянието на земеделските земи; рибовъдство 
и развъждане на водоплаващи птици.

2. Територията на сдружението обхваща 
245,017 дка земеделски земи, разположени в зем-
лищата на с. Одринци, община Добрич, област 
Добрич, и ползващи вода от хидромелиоративна 
инфраструктура, собственост на „Напоителни 
системи“ – ЕАД.

3. Учредителният комитет на сдружението за 
напояване „Одринци Еко“, с. Одринци, да извърши 
предвидените от закона действия по процедурите 
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения 
за напояване.

Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на Харизан Тамахкяров – директор на 
дирекция „Хидромелиорации“.

За министър: Цв. Димитров
7892

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 

 И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-41 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на община Сандански, Решение № 37 
по протокол № 3 от 24.03.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Сандански, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Благоевград, и 
становище на експертната комисия, назначена със 
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра 
на образованието, младежта и науката, поради 
намаляване броя на учениците под нормативно 
определения минимум считано от 01.08.2011 г. 
закривам СООУ „П. К. Яворов“ – гр. Сандански, 
община Сандански, област Благоевград.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на община Сандански.

3. Учениците от основната образователна сте-
пен на СООУ „П. К. Яворов“ – гр. Сандански, 
община Сандански, област Благоевград, да се 
пренасочат към ОУ „Св. св. Козма и Дамян“ – гр. 
Сандански, община Сандански, област Благоев-
град, при условията на чл. 9 ЗНП. Учениците от 
гимназиалната образователна степен на СООУ „П. 
К. Яворов“ – гр. Сандански, община Сандански, 
област Благоевград, да се пренасочат към гим-
назия „Яне Сандански“ – гр. Сандански, община 
Сандански, област Благоевград, при условията 
на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на учениците 
от основната образователна степен на СООУ „П. 
К. Яворов“ – гр. Сандански, община Сандански, 
област Благоевград, да се съхранява в ОУ „Св. 
св. Козма и Дамян“ – гр. Сандански, община 
Сандански, област Благоевград. Задължителната 
документация на учениците от гимназиалната 
образователна степен на СООУ „П. К. Яво-
ров“ – гр. Сандански, община Сандански, област 
Благоевград, да се съхранява в гимназия „Яне 
Сандански“ – гр. Сандански, община Сандански, 
област Благоевград.

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Наци-
оналния архивен фонд документите – обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7967

ЗАПОВЕД № РД-14-42 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
кмета на община Сандански, Решение № 38 от 
24.03.2011 г. на Общинския съвет – гр. Сандански, 
становище от Регионалния инспекторат по образо-
ванието – Благоевград, становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
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младежта и науката, и съгласувателно писмо с 
вх. № 0214-31 от 08.06.2011 г. на министъра на 
физическото възпитание и спорта поради необ-
ходимостта от организиране на спортна дейност 
на учениците считано от учебната 2011/2012 г. 
откривам Спортно училище – гр. Сандански, 
община Сандански, област Благоевград, като 
общинско училище по смисъла на чл. 26, ал. 1, 
т. 9 ЗНП с адрес: гр. Сандански, ул. Надежда 15. 

Финансирането се осъществява чрез бюджета 
на Община Сандански. 

Министър: С. Игнатов
7968

ЗАПОВЕД № РД-14-43 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Бургас, Решение по про-
токол № 48 от 21 и 26.04.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Бургас, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Бургас, и ста-
новище на експертната комисия, назначена със 
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра 
на образованието, младежта и науката, поради 
необходимост учениците да продължат обра-
зованието си и да получат средно образование 
във възможно най-близкото училище считано от 
учебната 2011/2012 г. преобразувам ОУ „Христо 
Ботев“ – с. Черно море, община Бургас, област 
Бургас, в СОУ „Христо Ботев“ – с. Черно море, 
община Бургас, област Бургас.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на ОУ „Христо Ботев“ – с. 
Черно море, община Бургас, област Бургас, е об-
щинска собственост и ще продължи да се ползва 
от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Черно море, община Бургас, 
област Бургас, да се съхранява в преобразуваното 
училище.

4. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Черно 
море, община Бургас, област Бургас, ще продъл-
жат да се обучават в преобразуваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7969

ЗАПОВЕД № РД-14-44 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Стражица, Решение № 584 
по протокол № 47 от 21.04.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Стражица, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Велико Търново, 
и становище на експертната комисия, назначе-
на със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на 

министъра на образованието, младежта и нау-
ката, поради намаляване броя на учениците под 
нормативно определения минимум считано от 
01.09.2011 г. преобразувам ОУ „Отец Паисий“ – с. 
Сушица, община Стражица, област Велико Тър-
ново, в НУ „Отец Паисий“ – с. Сушица, община 
Стражица, област Велико Търново.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Имуществото на ОУ „Отец Паисий“ – с. 
Сушица, община Стражица, област Велико Тър-
ново, е общинска собственост и ще продължи да 
се ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на учени-
ците от прогимназиалния етап на ОУ „Отец 
Паисий“ – с. Сушица, община Стражица, област 
Велико Търново, да се съхранява в СОУ „Ангел 
Каралийчев“ – гр. Стражица, община Стражица, 
област Велико Търново.

4. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, в което се обучават учениците. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7970

ЗАПОВЕД № РД-14-45 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП, по 
мотивирано предложение на кмета на Община 
Раковски, Решение № 485 по протокол № 35 от 
31.05.2010 г. на Общинския съвет – гр. Раковски, 
становище от Регионалния инспекторат по обра-
зованието – Пловдив, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09–448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради липса на ученици в 
гимназиалната образователна степен и привеж-
дане вида на училището в съответствие с изис-
кванията на чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗНП преобразувам 
СОУ „Гео Милев“ – с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив, в ОУ „Гео Милев“ – с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Имуществото на СОУ „Гео Милев“ – с. 
Белозем, община Раковски, област Пловдив, 
е общинска собственост и ще продължи да се 
ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на учениците 
от гимназиалната образователна степен на СОУ 
„Гео Милев“ – с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив, да се съхранява в СОУ „Хрис-
то Смирненски“ – гр. Хисаря, община Хисаря, 
област Пловдив.

4. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, в което се обучават учениците. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7971
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ЗАПОВЕД № РД-14-46 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение 
на кмета на Община Пловдив, Решение № 95 
по протокол № 10 от 7.04.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Пловдив, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Пловдив, и ста-
новище на експертната комисия, назначена със 
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра 
на образованието, младежта и науката, поради 
намаляване броя на учениците под нормативно 
определения минимум считано от 1.09.2011 г. за-
кривам ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Пловдив, 
община Пловдив, област Пловдив.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Пловдив.

3. Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ – гр. 
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, да 
се пренасочат към ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. 
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, при 
условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на ОУ 
„Христо Смирненски“ – гр. Пловдив, община 
Пловдив, област Пловдив, да се съхранява в 
ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив, община 
Пловдив, област Пловдив.

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Наци-
оналния архивен фонд документите – обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7972

ЗАПОВЕД № РД-14-47 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25, 
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение от 
директора на Първо помощно училище – гр. Со-
фия, Решение № 5 по протокол от 27.01.2011 г. на 
педагогическия съвет и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09–448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради необходимостта от 
даване име на държавното училище определям 

Първо помощно училище – гр. София, да се 
именува, както следва: Първо помощно училище 
„Проф. дпн Георги Ангушев“ – гр. София.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7973

ЗАПОВЕД № РД-14-48  
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25, 
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение 
от кмета на Община Стара Загора след Реше-
ние № 1143 по протокол № 54 от 29.04.2011 г. на 
ОбС – гр. Стара Загора, Решение по протокол 
№ 5 от 24.02.2011 г. на педагогическия съвет 
на ХІІ ОУ „Георги Гърбачев“ – гр. Стара Заго-
ра, становище на Регионалния инспекторат по 
образованието – Стара Загора, и становище на 
експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на об-
разованието, младежта и науката, поради изявено 
желание патрон на общинското училище да бъде 
герой от националноосвободителното движение 
определям ХІІ ОУ „Георги Гърбачев“ – гр. Стара 
Загора, да се преименува, както следва: ХІІ ОУ 
„Стефан Караджа“ – гр. Стара Загора.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7974

ЗАПОВЕД № РД-14-49 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи-
страцията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП, 
като взех предвид становището на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 
20.04.2010 г. на министъра на образованието, мла-
дежта и науката, отказвам преобразуване на ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, община 
Димово, област Видин, в СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – гр. Димово, община Димово, област 
Видин, поради недостатъчен брой ученици съглас-
но изискванията на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на паралелките и групите и 
броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена и недостатъчен капацитет 
на материалната база на училището.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7975

ЗАПОВЕД № РД-14-50 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи-
страцията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП, 
като взех предвид становището на експертната 



БРОЙ 53  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  49   

комисия, назначена със Заповед № РД-09–448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, отказвам откриване на ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Алтимир, община Бяла Сла-
тина, област Враца, поради недостатъчен брой 
ученици съгласно изискванията на Наредба № 7 
от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7976

ЗАПОВЕД № РД-14-51 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи-
страцията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП, 
като взех предвид становището на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, отказвам преобразуване 
на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ – гр. 
Пазарджик, община Пазарджик, област Пазар-
джик, в Хуманитарна гимназия „Иван Сергеевич 
Аксаков“ – гр. Пазарджик, община Пазарджик, 
област Пазарджик, поради несъответствие на 
направеното предложение с Решение № 35 по 
протокол № 4 от 24.02.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Пазарджик, за промяна в статута и 
името на училището:

1. Направеното предложение за преобразу-
ване не води до промяна на вида на училището 
съгласно чл. 26, ал. 1 ЗНП.

2. В предложението не е налице промяна на 
името на училището.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
7977

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-698 
от 29 юни 2011 г.

На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка 
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-В-
147 от 14.06.2011 г. и вх. № 94-В-151 от 20.06.2011 г. 
от г-жа Венцеслава Стефанова Стефанова да 
бъде извършена промяна на служебния теле-
фон изменям Заповед № ЛС-04-462/2007 г. (ДВ, 
бр. 52 от 2007 г.) в частта є относно телефона 
и електронния адрес на синдика Венцеслава 
Стефанова Стефанова, като вместо 082 830 142 
да се чете 082 587 487.

Министър: М. Попова
7929

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 368-ИП 
от 21 юни 2011 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за фи-
нансов надзор (ЗКФН) и чл. 13, ал. 1 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) 
Комисията за финансов надзор издава лиценз на 
„Авус Капитал“ – ООД (в процес на учредяване), 
със седалище в София и адрес на управление: 
София, район „Триадица“, ул. Краище 29, ет. 6, ап. 
10, за извършване на дейност като инвестиционен 
посредник в рамките на Европейския съюз и Евро-
пейското икономическо пространство, както следва:

Инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, 
ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва:

 – приемане и предаване на нареждания във 
връзка с един или повече финансови инструменти, 
включително посредничество за сключване на 
сделки с финансови инструменти;

 – изпълнение на нареждания за сметка на 
клиенти;

 – управление на портфейл;
 – предоставяне на инвестиционни консулта-

ции на клиент;
 – предлагане за първоначална продажба на 

финансови инструменти без безусловно и неотме-
нимо задължение за придобиване на финансовите 
инструменти за собствена сметка.

Допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 
2, 3, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва:

 – съхраняване и администриране на фи-
нансови инструменти за сметка на клиенти, 
включително попечителска дейност (държане на 
финансови инструменти и на пари на клиенти 
в депозитарна институция) и свързаните с нея 
услуги, като управление на постъпилите парични 
средства/предоставените обезпечения;

 – предоставяне на заеми за извършване на 
сделки с един или повече финансови инстру-
менти, при условие че лицето, което предоставя 
заема, участва в сделката при условия и по ред, 
определени с наредба;

 – консултации на дружества относно капи-
таловата структура, промишлената стратегия и 
свързани с това въпроси, както и консултации 
и услуги, свързани със сливания и покупка на 
предприятия;

 – предоставяне на услуги, свързани с чуж-
дестранни средства за плащане, доколкото те са 
свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

 – инвестиционни изследвания и финансови 
анализи или други форми на общи препоръки, 
свързани със сделки с финансови инструменти;

 – по буква „а“ и буква „б“, т. 1 – 5 във връзка 
с базовия актив на деривативни финансови ин-
струменти по чл. 3, т. 2, букви „г“, „д“, „е“ и „и“ 
ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето 
на изброените в буква „а“ и буква „б“, т. 1 – 5 
инвестиционни и допълнителни услуги.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението 
подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд. Обжалването не спира изпълне-
нието на индивидуалния административен акт.

Председател: Ст. Мавродиев
8034
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 324 
от 26 май 2011 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столичната община е постъпило 
заявление вх. № ГР-94-М-94/2009 г. от Милка 
Александрова Стойнева и Евлоги Александров 
Вучев с искане за допускане на устройствена про-
цедура – изработване на изменение на плана за 
регулация и застрояване за УПИ XVIII-1008, 1009, 
2625, XIX-3346, XXI-3346, ХХІІІ-3346, XXIV – за 
озеленяване и ТП, изменение на улица от о.т. 
220а до о.т. 220д, кв. 95, местност с. Лозен. Из-
работването на плана за изменение на плана за 
регулация и застрояване е допуснато със Запо-
вед № РД-09-50-311/2010 г. на главния архитект 
на Столичната община. Проектът отговаря на 
предвижданията на общия устройствен план на 
Столичната община.

Предложеният проект за изменение на план за 
регулация и застрояване за УПИ XVIII-1008, 1009, 
2625, XIX-3346, XXI-3346, ХХІІІ-3346, XXIV – за 
озеленяване и ТП, изменение на улица от о.т. 220а 
до о.т. 220д, кв. 95, местност с. Лозен, предвиж-
да регулационните линии да покрият имотните 
граници и създаване на нови УПИ.

Предвиденият проект за план за регулация 
и създаване на нова улица представлява меро-
приятие от публичен характер съгласно чл. 21, 
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри 
проекта за изменение на плана за регулация и 
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7 
ЗОС е Столичният общински съвет.

Проектът е обявен на заинтересованите лица, 
като с писмо № 6602-80/2 от 15.10.2010 г. главният 
архитект на район „Панчарево“ удостоверява, 
че в законоустановения срок няма постъпили 
възражения.

Предложеният проект за план за регулация 
и застрояване е в съответствие с изискванията 
на закона и е спазена процедурата по допускане 
и обявяване.

Проектът е разгледан и приет в заседание на 
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., т. 40.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 ЗУТ, 
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и 
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., 
т. 40, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за 
регулация на местност с. Лозен. Откриване на 
задънена улица между о.т. 220а до о.т. 220д. Из-
менение на границите на УПИ XVIII-1008, 1009, 
2625, изменение на границите на УПИ XIX-3346 
и създаване на нови УПИ XIX-3346, XXI-3346, 
ХХІІІ-3346, XXIV – за озеленяване и ТП, кв. 95, 
местност с. Лозен, по кафявите и зелените линии 
и цифри и зачертавания съгласно приложения 
проект.

2. Одобрява проект за изменение на план 
за застрояване на УПИ XVIII-1008, 1009, 2625, 
XIX-3346, УПИ XXI-3346, ХХІІІ-3346, XXIV – за 
озеленяване и ТП, кв. 95, местност с. Лозен, 
съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано по реда на 
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-
град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.

Контролът по изпълнение на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство 
на територията, архитектура и жилищна политика 
на Столичния общински съвет.

Председател: А. Иванов
7933

ОБЩИНА БАНСКО

ЗАПОВЕД № 03-50 
от 28 юни 2011 г.

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, 
чл. 16 ал. 1 ЗУТ във връзка с реализирането на 
обществени мероприятия – изграждането на но-
вопроектирани улици и озеленяване – публична 
общинска собственост в гр. Банско, нареждам:

1. Да бъде извършено отчуждаване на имот 
с пл. № 2855 в кв. 209 и кв. 259 в местността 
Костеви блата по плана на гр. Банско, одобрен 
със Заповед № 240 от 1990 г., попадащ изцяло в 
озеленяване и улица на гр. Банско. 

2. Имот с пл. № 2855 в кв. 209 и кв. 259 в 
местността Костеви блата с площ 257 кв.м, e 
обственост на н-ци на Илия Тодоров Джолев 
(б.ж. на гр. Банско) съгласно Решение № 1887 от 
03.01.2011 г., издадено от ОСЗГ – Банско, удостове-
рения за наследници № АОС-00-145 от 23.06.2011 г., 
№ АОС – 146 от 23.06.2011 г., № АОС-147 от 
23.06.2011 г., № АОС-148 от 23.06.2011 г., № АОС-
149 от 23.06.2011 г., № АОС-150 от 23.06.2011 г. 
при следните квоти: 

1) Милтана Илиева Скоклина, притежаваща 
9/16 идеални части;

2) Петър Иванов Пепев, притежаващ 7/48 
идеални части;

3) Георги Иванов Пепев, притежаващ 7/48 
идеални части;

4) Йордана Иванова Пепева, притежаваща 
7/48 идеални части.

3. Пазарната стойност на отчуждавания имот 
по т. 1 с площ 257 кв.м е определена от лицен-
зиран оценител – Красимир Стайков (лиценз 
№ 2879 от 28.03.1994 г.). Същата възлиза на 15 
850 лв. и е определена за обезщетение на соб-
ствениците на имот с пл. № 2855 в кв. 209 и кв. 
259 в местността Костеви блата по плана на гр. 
Банско. Средствата са осигурени от собствени 
приходи и разходът е одобрен с Решение № 934 
от 29.04.2011 г. по протокол № 45 от 29.04.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Банско. 

4. Директор на дирекция „ФСД“ при Община 
Банско да организира изплащането на обезщете-
нието, посочено в т. 3, на собствениците на имот 
с пл. № 2855 в кв. 209 и кв. 259 на гр. Банско с 
площ 257 кв.м, както следва:

1) Милтана Илиева Скоклина, притежаваща 
9/16 идеални части;

2) Петър Иванов Пепев, притежаващ 7/48 
идеални части;



БРОЙ 53  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  51   

РЕШЕНИЕ № 49-13 
от 19 май 2011 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, 
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 и чл. 59, 
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на имот пл. № 51, масив 
52, местност Султан тарла, землище с. Рудник, 
община Бургас, съгласно който за имота се обо-
собява УПИ XIX, отреден „За автокъща употре-
бявани автомобили“, с предвидено застрояване 
с показатели съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за 
ПН по УТ за устройствена зона Пп с приложена 
редукция за имота по чл. 16 ЗУТ – 9,22 %, и се 
предвижда пътна връзка към общински път IV 
клас и тупикова улица с ширина 5 м за достъп 
до имоти пл. № 52 и 53.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
7989

РЕШЕНИЕ № 49-14 
от 19 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 204, 
Стопански двор – с. Димчево, с който за имота 
се обособява УПИ I, отреден „За обществено 
обслужване, складови дейности – промишлени 
стоки и селскостопанска продукция и техника, 
административни сгради“, и се обособява обслуж-
ваща пешеходна алея с габарит от 5 м до 5,50 
м югоизточно от имот пл. № 204 с приложена 
редукция за имота по чл. 16 ЗУТ – 0,2 %.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
7990

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1390 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
и Решение № КЗЗ-5 от 15.10.2009 г. Общинският 
съвет – гр. Велико Търново, одобрява проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на населеното място:

 – площадка за СОЗ – напорен водоем в ПИ 
№ 084033 –землище на с. Габровци, община Ве-
лико Търново – 288 кв.м;

 – площадка за СОЗ – черпателен водоем в ПИ 
№ 030003 – землище на с. Големаните, община 
Велико Търново – 150 кв.м.

Председател: Ал. Чокойски
8046

3) Георги Иванов Пепев, притежаващ 7/48 
идеални части;

4) Йордана Иванова Пепева, притежаваща 
7/48 идеални части.

5. Изплащането на обезщетението на соб-
ствениците на отчуждавания поземлен имот с 
пл. № 2855 в кв. 209 и кв. 259 на гр. Банско да 
започне в 7-дневен срок от влизане на заповедта 
в сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
клон Банско, като Община Банско представи 
допълнителен списък с имената на правоима-
щите, които не са обжалвали тази заповед. Ако 
има съдебно решение, изплащането започва от 
датата, определена в него.

6. В случай че възникне спор между няколко 
лица за правото върху дължимата сума или за 
права върху отчуждавания имот, обезщетението 
се внася в търговската банка по сметка на общи-
ната. В този случай банката изплаща сумата на 
лицето, което установи правата си по съдебен ред.

7. Заповедта подлежи на обжалване пред адми-
нистративния съд по местонахождение в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен весник“.

Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на 
Община Банско.

За кмет: П. Баряков 
7934

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 49-11 
от 19 май 2011 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на външна битово-фекална 
канализация за УПИ XII-8, масив 79, местност 
Под шосето, в землището на гр. Бургас – иден-
тификатор 07079.2.1979.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова
7987

РЕШЕНИЕ № 49-12 
от 19 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план, за трасе на кабел 20 kV за захранване 
на трафопост в имот 503.306, местност Заслона, 
в землището на с. Димчево.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова 
7988
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ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

РЕШЕНИЕ № 1025 
от 27 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 и 22 от 
Правилника на организацията и дейността на 
ОбС Общинският съвет – гр. Гулянци, одобрява 
подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване (ПУП – ПРЗ) на имоти 68045.147.13 и 
68045.144.5, местността Дялу чучурули в землище-
то на с. Сомовит, с който да се извърши промяна 
на предназначението на част от земеделската земя 
с начин на трайно ползване „Нива“ за неземеделски 
нужди, а именно изграждане на ветрогенератори 
като част от вятърна електрическа централа ВяЕЦ. 
Възложител „Велга“ – ООД, Ловеч.

Председател: Ем. Петрушева
7899

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

РЕШЕНИЕ № 1412 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кмета на 
Община Елин Пелин с вх. № ОА-5112 от 11.03.2011 г. 
по преписка вх. № УТ2_20-1361/2010 г. от „Голф 
клуб“ – ЕООД, и след становище на постоянната 
комисия по промишленост, селско и горско сто-
панство и постоянната комисия по териториално 
селищно устройство, строителство и инфраструк-
тура Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши: 

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За тренировъчно голф 
игрище“ на имот № 058018, местност Пасището 
в землището на с. Равно поле с ЕКАТТЕ 61248, 
община Елин Пелин, Софийска област, със след-
ните показатели: височина на сградите – до 5 м; 
плътност на застрояване – до 20 %; Кинт – до 
0,5; минимална озеленена площ – 80 %; начин 
на застрояване – свободно. 

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7907

РЕШЕНИЕ № 1413 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5113 от 
11.03.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-624/2007 г. 
от Марийка Цветанова Атанасова и други и след 
становище на постоянната комисия по промиш-
леност, селско и горско стопанство и постоянната 
комисия по териториално селищно устройство, 
строителство и инфраструктура Общинският 
съвет – гр. Елин Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПРЗ, с който за имот 
№ 000346, местност Юрто в землището на с. Рав-
но поле с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, 
Софийска област, се образува УПИ „За жилищно 
застрояване“ в кв. 39 по плана на с. Равно поле 
със следните показатели: височина на сгради-
те – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; 
Кинт – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; 
начин на застрояване – свободно, и се променя 
задънена улица с ос.т. 119 – 119а.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7908

РЕШЕНИЕ № 1414 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5114 от 
11.03.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1125/2009 г. 
от Веселина Бойчова Русинова и други и след 
становище на постоянната комисия по промиш-
леност, селско и горско стопанство и постоянната 
комисия по териториално селищно устройство, 
строителство и инфраструктура Общинският 
съвет – гр. Елин Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищни нуж-
ди“ на имот № 319005, местност Търнавска река 
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, 
община Елин Пелин, Софийска област, със след-
ните показатели: височина на сградите – до 10 м; 
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт – до 
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7909

РЕШЕНИЕ № 1415 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5115 от 
11.03.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1238/2010 г. 
от Петър Йорданов Иванов и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:
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1. Одобрява ПУП – ПРЗ, с който за имот 
№ 030001, местност Висо – П в землището на 
гр. Елин Пелин с ЕКАТТЕ 27303, община Елин 
Пелин, Софийска област, се образува УПИ „За 
жилищно строителство“ в нов кв. 30с със след-
ните показатели: височина на сградите – до 10 м; 
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжка-
та на техническата инфраструктура, необходима 
за функционирането на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съ-
вет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план 
да бъде за сметка на съответния възложител (соб-
ственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. 
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7910

РЕШЕНИЕ № 1416 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5132 от 
16.03.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1388/2011 г. 
от ,,Хелас – Хем Зееландия“ –АД, и след ста-
новище на постоянната комисия по промишле-
ност, селско и горско стопанство и постоянната 
комисия по териториално селищно устройство, 
строителство и инфраструктура Общинският 
съвет – гр. Елин Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – парцеларен план за външ-
но електрозахранване (кабелна линия 20 kV и 
КТП) на ПИ 017009, местност Цигански гробища 
в землището на с. Григорево с ЕККАТЕ 17885, 
община Елин Пелин, Софийска област.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинският съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7911

РЕШЕНИЕ № 1417 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5133 от 
16.03.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1091/2009 г. 
от ,,Парк индустрия – София изток“ – АД, и след 
становище на постоянната комисия по промиш-
леност, селско и горско стопанство и постоянната 
комисия по териториално селищно устройство, 
строителство и инфраструктура Общинският 
съвет – гр. Елин Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За складови сгради 
за пакетирани нехранителни стоки и администра-
ция“ на имоти № 206008, 206009, 206010 и 206013, 
местност Козев излак в землището на с. Нови хан 

с ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софий-
ска област, със следните показатели: височина 
на сградите – до 15 м; плътност на застроява-
не – до 80 %; Кинт – до 1,5; минимална озеленена 
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7912

РЕШЕНИЕ № 1418 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5219 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1183/2009 г. 
от Анета Траянова Спасова и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанств и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно стро-
ителство“ на имот № 008070, местност Стубела 
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, 
община Елин Пелин, Софийска област, със след-
ните показатели: височина на сградите – до 10 м; 
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжка-
та на техническата инфраструктура, необходима 
за функционирането на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения от Общинския 
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съответния възло-
жител (собственик) съгласно Решение № 787 от 
26.11.2009 г. на Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин.

Председател: Г. Костов
7913

РЕШЕНИЕ № 1419 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кмета на 
Община Елин Пелин с вх. № ОА-5216 от 13.04.2011 г. 
по преписка вх. № УТ2_20-1389/2011 г. от Светла 
Димитрова Господинова и след становище на посто-
янната комисия по промишленост, селско и горско 
стопанство и постоянната комисия по териториално 
селищно устройство, строителство и инфраструктура 
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строи-
телство“ на имот № 124032, местност Изливо в 
землището на с. Лесново с ЕКАТТЕ 43445, общи-
на Елин Пелин, Софийска област, със следните 
показатели: височина на сградите – до 10 м; 
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плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7914

РЕШЕНИЕ № 1420 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5220 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1358/2010 г. 
от „Глобал Риал Естейт“ – ООД, и след становище 
на постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складова дейност“ 
на имоти № 130010, 130012, 130020, 130022 и 130024, 
местност Илан Тарла в землището на с. Равно 
поле с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, Со-
фийска област, със следните показатели: височина 
на сградите – до 10 м; плътност на застроява-
не – до 60 %; Кинт – до 1,5; минимална озеленена 
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжка-
та на техническата инфраструктура, необходима 
за функционирането на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения от Общински съ-
вет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план 
да бъде за сметка на съответния възложител (соб-
ственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. 
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7915

РЕШЕНИЕ № 1421 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5221 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1359/2010 г. 
от ,,Джем и Джем“ – ООД, и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складова дейност“ 
на имоти № 130011, 130014 и 130021, местност Илан 
Тарла в землището на с. Равно поле с ЕКАТТЕ 
61248, община Елин Пелин, Софийска област, 
със следните показатели: височина на сгради-

те – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; 
Кинт – до 1,5; минимална озеленена площ – 20 %; 
начин на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжка-
та на техническата инфраструктура, необходима 
за функционирането на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съ-
вет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план 
да бъде за сметка на съответния възложител (соб-
ственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. 
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7916

РЕШЕНИЕ № 1422 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129 ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5222 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1370/2011 г. 
от ,,Бонев транс“ – ЕООД, и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За склад, офис и 
търговия“ на имот № 056012, местност Висо – П 
в землището на с. Мусачево с ЕКАТТЕ 49388, 
община Елин Пелин, Софийска област, със след-
ните показатели: височина на сградите – до 10 м; 
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 
1,8; минимална озеленена площ – 20 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7917

РЕШЕНИЕ № 1423 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад на кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5223 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1371/2011 г. 
от ,,Бонев транс“ – ЕООД, и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За склад и офис“ 
на имот № 056026, местност Висо – П в земли-
щето на с. Мусачево с ЕКАТТЕ 49388, община 
Елин Пелин, Софийска област, със следните 
показатели: височина на сградите – до 10 м; 
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плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 
1,8; минимална озеленена площ – 20 %; начин 
на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7918

РЕШЕНИЕ № 1424 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5217 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2-20-994/2008 г. 
от Иван Стоянов Зарбов и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строител-
ство“ на имот № 068012, местност Русоляко – До-
мухчията в землището на с. Лесново с ЕКАТТЕ 
43445, Община Елин Пелин, Софийска област, 
със следните показатели: височина на сгради-
те – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; 
Кинт – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; 
начин на застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7919

РЕШЕНИЕ № 1425 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кме-
та на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5218 от 
13.04.2011 г. по преписка вх. № УТ2-20-1373/2011 г. 
от Теодора Димитрова Паева и след становище на 
постоянната комисия по промишленост, селско 
и горско стопанство и постоянната комисия по 
териториално селищно устройство, строителство 
и инфраструктура Общинския съвет – гр. Елин 
Пелин, реши:

1. Одобрява ПУП – ПЗ „За вилно строителство“ 
на имот № 010004, местност Аиро, в землището 
на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, Община Елин 
Пелин, Софийска област, със следните показате-
ли: височина на сградите – до 7 м; плътност на 

застрояване – до 40 %; Кинт – до 0,8; минимална 
озеленена площ – 50 %; начин на застроява-
не – свободно.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката 
на техническата инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. 
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възложител (собстве-
ник) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател: Г. Костов
7920

ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 1218 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110, 
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Карлово, одобрява подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Трасе за ка-
белна линия 20 kV от подстанция „Карлово – 2“ 
за обект: Производство на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таични генератори в УПИ 000056 – производство 
на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници – фотоволтаични генератори, и УПИ 
000057 – производство на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници – фотоволта-
ични генератори, преминаваща през поземлени 
имоти 000052 – път IV клас, публична общинска 
собственост, 000056 – изоставени орни земи, соб-
ственост на „Алфа Солар Груп“ – ООД, и 000057, 
собственост на „Алфа Солар Инвест“ – ООД, в 
местност Марин кър, землище с. Марино поле.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карлово до Административен съд – Пловдив.

Председател: Т. Стоев
8076

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ 
 НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № РД-09-125 
от 27 юни 2011 г.

На основание чл. 34а, ал. 2 от Закона за дър-
жавната собственост във връзка с чл. 75, ал. 2 от 
Закона за подземните богатства, Решение № 174 
от 6.04.1999 г. на Министерския съвет за концесия 
за добив на подземни богатства – бентонитови 
глини, от находище „Пропаст – Доброволец“, 
община Кърджали, заповеди № РД-02-14-47 от 
14.01.2010 г., № ЗМФ-76 от 28.01.2010 г., № РД-02-
14-1099 от 20.05.2011 г. и № ЗМФ-627 от 31.05.2011 г. 
на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на финансите, 
искане и преписка към него с вх. № ДС-11-326-2 
от 28.05.2009 г. на министъра на икономиката 
и енергетиката и уведомление от независим 
лицензиран оценител, постъпило в областната 
администрация с писмо с вх. № ДС-11-326-30 от 
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20.06.2011 г. на управляващия директор на „Ес 
енд Би Индастриъл Минералс“ – АД, Кърджали, 
нареждам:

Отчуждавам принудително за държавна нужда 
следните 16 недвижими имота – частна собстве-
ност, попадащи в границите на концесионен 
обект – находище на подземни богатства – бенто-
нитови глини, „Пропаст – Доброволец“, участък 
„Доброволец“, община Кърджали:

1. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.47 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Георги Тодоров Кечеджиев, с площ 500 кв. м 
и стойност 395 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.48 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Стоян Тодоров Кечеджиев, с площ 100 кв. м 
и стойност 79 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.50 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Коста Димитров Кичков, с площ 3000 кв. м 
и стойност 2418 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.51 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Георги Тодоров Кечеджиев, с площ 1477 кв. м 
и стойност 1190 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.52 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Стоян Тодоров Кечеджиев, с площ 1576 кв. м 
и стойност 1270 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.203 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед № КД-14-09-26 от 4.02.2011 г. на начал-
ника на СГКК – Кърджали, на землището на 
гр. Кърджали, собственост на наследниците на 
Грозю Митев Тенев, с площ 4025 кв. м и стой-
ност 3306 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.54 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Бекир Исмаилов Шерифов, с площ 2034 кв. м 
и стойност 1607 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.55 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Димо Иванов Назъров, с площ 2000 кв. м и 
стойност 1581 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.56 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Димо Иванов Назъров, с площ 2000 кв. м и 
стойност 1581 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.57 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Коста Димитров Кичков, с площ 4000 кв. м 
и стойност 3286 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.58 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Коста Димитров Кичков, с площ 1000 кв. м 
и стойност 790 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.60 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Георги Тодоров Кечеджиев, с площ 1750 кв. м 
и стойност 1 382 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.61 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Стоян Тодоров Кечеджиев, с площ 1749 кв. м 
и стойност 1382 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.62 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Грозю Митев Тенев, с площ 9505 кв. м и 
стойност 7808 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.68 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на Делчо Димитров 
Митрев, с площ 3819 кв. м и стойност 3078 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 40909.22.84 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, на землището 
на гр. Кърджали, собственост на наследниците 
на Тодор Манолов Сурков, с площ 10 000 кв. м 
и стойност 8215 лв.

Участък „Доброволец“ (в границите на който 
се намират исканите за отчуждаване имоти) е 
разположен в землището на гр. Кърджали.

Договорът за концесия е сключен на 12.05.1999 г. 
между Министерския съвет, представляван от ми-
нистъра на промишлеността, и „Бентонит“ – АД, 
определено за концесионер.

Със свое Решение № 1027 от 2.12.2005 г. Кър-
джалийският окръжен съд променя името на 
дружеството концесионер от „Бентонит“ – АД, 
на „Ес енд Би Индастриъл Минералс“ – АД.
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Концесионерът е отправил предложения до 
собствениците на горепосочените недвижими 
имоти. Не е постигнато съгласие по парамет-
рите на предложенията, вследствие на което е 
направено настоящото искане за принудително 
отчуждаване.

Имотите, предмет на отчуждаване, са в ди-
апазона ІV – VІ категория. По начин на трайно 
ползване – ниви. Непосредствената близост до 
производствените сгради на „ОЦК“ – АД, е пред-
поставка за замърсяване на почвата с емисии на 
вредни вещества над пределно допустимите норми. 
Наличието на значителен обем пласт бентони-
тови глини в района намалява продуктивността 
на оценяваните имоти. 

Въз основа на тези констатации оценките на 
горепосочените поземлени имоти са извършени 
от независимия лицензиран оценител Димитър 
Илиев Димитров от Кърджали, ул. Калоян 5, вх. А, 
с удостоверение № 623 от 2004 г. на министъра 
на земеделието и горите.

Средствата, необходими за изплащане на 
паричните обезщетения, да бъдат внесени по 
сметка IBAN BG69UBBS80023300125935, BIC код 
UBBS BGSF при „ОББ“ – АД, клон Кърджали, 
на областната администрация – Кърджали, от 
фирмата концесионер „Ес енд Би Индастриъл 
Минералс“ – АД, Кърджали, след влизане в сила 
на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване пред Адми-
нистративния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от 
обнародването є в „Държавен вестник“ съгласно 
чл. 38, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Областен управител: Ив. Таушанова
7994

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 488 
от 17 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 2 
от 29.03.2011 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на Община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура – ел. захранване 
за обект Фотоволтаична централа в имоти с 
идентификатори 49494.615.3 и 49494.617.11, м. 
Лагера, по кадастралната карта на землище гр. 
Мъглиж, община Мъглиж, с инвеститор „Невен 
Солар – Мъглиж“ – ЕООД.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
7943

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 537 
от 18 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, 
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2, 

т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата 
за възлагане извършването на дейности, свързани 
с подготовката за приватизация или следприва-
тизационен контрол, включително процесуално 
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г., 
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез 
публичен търг на обект „Бивше училище“, предста-
вляващо УПИ І-119, кв. 18, по плана на с. Висок, 
община Омуртаг, с площ 4030 кв.м и построените 
в него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 140 кв.м, едноетажна полумасивна сграда 
130 кв.м, и тоалетна с площ 24 кв.м, АОС № 93 
от 20.03.2009 г.

2. Възлага на кмета на общината провеждането 
на процедурите и сключването на договора за 
възлагане на актуализация на приватизационната 
оценка, информационен меморандум и др. във 
връзка с продажбата на обекта по т. 1 по реда на 
Наредбата за възлагане извършването на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация или 
със следприватизационен контрол, включително 
процесуално представителство.

Председател: М. Исмаил
8080

РЕШЕНИЕ № 560 
от 22 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, 
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, 
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от 
Наредбата за възлагане извършването на дей-
ности, свързани с подготовката за приватизация 
или следприватизационен контрол, включително 
процесуално представителство Общинският съ-
вет – гр. Омуртаг, реши: 

1. Приема следното допълнение на списъка на 
общинските нежилищни имоти и дялове от тър-
говски дружества, подлежащи на приватизация: 

„УПИ ІV-9, 10 в кв. 16 по плана на с. Величка, 
община Омуртаг, с площ 800 кв.м и построената 
в него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 76 кв.м – „Бивша здравна служба“. За имота 
има съставен АОС № 313 от 15.08.1998 г.“

2. Открива процедура за приватизация чрез 
публичен търг на:

УПИ ІV-9, 10 в кв. 16 по плана на с. Величка, 
община Омуртаг, с площ 800 кв. м и построената 
в него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 76 кв.м – „Бивша здравна служба“. За имота 
има съставен АОС № 313 от 15.07.1998 г.

Поземлен имот ІІІ-2 в кв. 9 по плана на с. 
Българаново, община Омуртаг, с площ 640 кв.м 
и построените в него двуетажна масивна сграда, 
едноетажна масивна сграда със застроена площ 
76 кв.м – „Бивша здравна служба“. За имота има 
съставен АОС № 775 от 20.08.2001 г.

УПИ І в кв. 12 по плана на с. Първан, община 
Омуртаг, с площ 1300 кв.м с построената в него 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 
50 кв.м – „Бивша здравна служба“; построена 
през 1986 г. За имота има съставен АОС № 55 от 
06.03.1997 г.

Поземлен имот VІІ-18 в кв. 2 по плана на с. 
Долно Новково, община Омуртаг, с площ 800 кв.м 
с построената в него едноетажна полумасивна 
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сграда със застроена площ 70 кв.м – за „Здравна 
служба“. Сградата е построена през 1968 г. За 
имота има съставен АОС № 214 от 14.07.1997 г.

УПИ VІ, в кв. 12 по плана на с. Горна Хубавка, 
община Омуртаг, с площ 900 кв.м с построената 
в него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 60 кв.м – за „Здравен дом“. За имота има 
съставен АОС № 21 от 21.02.1997 г.

Поземлен имот VІ-64 в кв. 6а по плана на 
с. Кестеняво с площ 1980 кв.м с построената в 
него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 90 кв.м, построена през 1981 г. – „Бивше 
училище“, и едноетажна масивна стопанска 
сграда със застроена площ 60 кв.м, построена 
през 1962 г. За имота има съставен АОС № 215 
от 15.07.1997 г.

УПИ ІХ, в кв. 12 по плана на с. Величка, об-
щина Омуртаг, с площ 2420 кв.м и построената 
в него масивна сграда, представляваща „Бивша 
детска градина“ със застроена площ 440 кв.м. 
Едноетажната част от сградата е с площ 250 
кв.м, а двуетажната част е със застроена площ 
190 кв.м. За имота има съставен АОС № 461 от 
03.11.2000 г.

УПИ ХІ в кв. 8 по плана на с. Илийно, община 
Омуртаг, с площ 460 кв.м, отреден за „Търговия 
и обществено обслужване“ с построената в него 
двуетажна масивна сграда със ЗП 98 кв.м и раз-
гъната застроена площ 196 кв.м. За имота има 
съставен АОС № 192 от 14.06.2011 г.

3. Възлага на кмета на общината провежда-
нето на процедурите и сключване на договорите 
по изготвянето на анализи на правното състоя-
ние, приватизационни оценки, информационни 
меморандуми и други във връзка с продажбата 
на обектите по т. 1 по реда на Наредбата за 
възлагане извършването на дейности, свързани 
с подготовката за приватизация или със следпри-
ватизационен контрол, включително процесуално 
представителство.

Председател: М. Исмаил
8044

ОБЩИНА ОПАН

ЗАПОВЕД № 142 
от 21 юни 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, 
ал. 2 ЗОС въз основа на влезлия в сила подробен 
устройствен план (ПУП) на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, със Заповед № 200 от 
26.12.1988 г. на председателя на ОНС – гр. Стара 
Загора, нареждам:

Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 207, 
кв. 35 на с. Пъстрен, община Опан, област Стара 
Загора, за изграждане на обект – публична общин-
ска собственост (ПОС) – улица с о.т. 60 – о.т. 62 
по плана на с. Пъстрен, представляващо дворно 
място с площ 92 кв.м, собственост на наследници 
на Рада Тенева Христакиева, както следва:

1. Със Заповед № 200 от 26.12.1988 г. на пред-
седателя на ОНС – гр. Стара Загора, е одобрен 
ПУП на с. Пъстрен, община Опан, област Ста-
ра Загора, който предвижда изграждането на 
обект – ПОС, а именно улица с о.т. 60 – о.т. 62 в 
с. Пъстрен, която ще послужи за обслужване на 

жилищностроителни парцели в кв. 35 по плана 
на селото. В трасето на посочената улица попа-
да част от поземлен имот пл. № 207 с площ 92 
кв.м, което налага тази част да бъде отчуждена. 
Имотът е собственост на наследници на Рада 
Тенева Христакиева. 

2. Изпълнена е процедура по чл. 25, ал. 1 
ЗОС, като в два централни и един местен 
ежедневник (в-к „Дума“ – 18.05.2011 г., в-к „24 
часа“ – 20.05.2011 г., и „Старозагорски нови-
ни“ – 18.05.2011 г.) е публикувано обявлението. 
Същото е публикувано в сайта на общината и е 
поставено на общодостъпно място в сградата на 
общината и в кметството на с. Пъстрен. 

3. Изготвена е пазарна оценка на отчужда-
вания имот.

4. Определям равностойно парично обезщете-
ние на отчуждаваната част от поземления имот 
№ 207, кв. 35 по ПУП на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, в размер 256,10 лв.

5. На основание чл. 29 ЗОС обезщетението ще 
бъде внесено в банката по сметка на общината 
до изясняване на имена на собственици. 

Заповедта може да се обжалва пред Адми-
нистративния съд – Стара Загора, чрез Община 
Опан, област Стара Загора, в 14-дневен срок от 
деня на обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет: М. Чавдаров
7937

ЗАПОВЕД № 143  
от 21 юни 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА чл. 25, 
ал. 2 ЗОС въз основа на влезлия в сила подробен 
устройствен план (ПУП) на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, със Заповед № 200 от 
26.12.1988 г. на председателя на ОНС – гр. Стара 
Загора, нареждам:

Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 208, 
кв. 35 на с. Пъстрен, община Опан, област Стара 
Загора, за изграждане на обект – публична общин-
ска собственост (ПОС) – улица с о.т. 60 – о.т. 62 
по плана на с. Пъстрен, представляващо дворно 
място с площ 92 кв.м, собственост на наследни-
ци на Паруш Димитров Парушев, както следва:

1. Със Заповед № 200 от 26.12.1988 г. на предсе-
дателя на ОНС – гр. Стара Загора, е одобрен ПУП 
на с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора, 
който предвижда изграждането на обект – ПОС, а 
именно улица с о.т. 60 – о.т. 62 в с. Пъстрен, която 
ще послужи за обслужване на жилищностроителни 
парцели в кв. 35 по плана селото. В трасето на 
посочената улица попада част от поземлен имот 
пл. № 208 с площ 92 кв. м, което налага тази 
част да бъде отчуждена. Имотът е собственост 
на наследници на Паруш Димитров Парушев. 

2. Изпълнена е процедура по чл. 25, ал. 1 
ЗОС, като в два централни и един местен 
ежедневник (в-к „Дума“ – 18.05.2011 г., в-к „24 
часа“ – 20.05.2011 г., и „Старозагорски нови-
ни“ – 18.05.2011 г.) е публикувано обявлението. 
Същото е публикувано в сайта на общината и е 
поставено на общодостъпно място в сградата на 
общината и в кметството на с. Пъстрен. 

3. Изготвена е пазарна оценка на отчужда-
вания имот.
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4. Определям равностойно парично обезщете-
ние на отчуждаваната част от поземления имот 
№ 208, кв. 35 по ПУП на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, в размер 256,10 лв.

5. На основание чл. 29 ЗОС обезщетението ще 
бъде внесено в банката по сметка на общината 
до изясняване на имена на собственици. 

Заповедта може да се обжалва пред Адми-
нистративния съд – Стара Загора, чрез Община 
Опан, област Стара Загора в 14-дневен срок от 
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Кмет: М. Чавдаров
7938

ЗАПОВЕД № 144 
от 21 юни 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, 
ал. 2 ЗОС въз основа на влезлия в сила подробен 
устройствен план (ПУП) на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, със Заповед № 200 от 
26.12.1988 г. на председателя на ОНС – гр. Стара 
Загора, нареждам:

Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 209, 
кв. 35 на с. Пъстрен, община Опан, област Стара 
Загора, за изграждане на обект – публична общин-
ска собственост (ПОС) – улица с о.т. 60 – о.т. 62 
по плана на с. Пъстрен, представляващо дворно 
място с площ 324 кв.м, собственост на Добринка 
Желева Татарджийска, Диана Желева Василева 
и Тошо Иванов Тодоров, както следва:

1. Със Заповед № 200 от 26.12.1988 г. на пред-
седателя на ОНС – гр. Стара Загора, е одобрен 
ПУП на с. Пъстрен, община Опан, област Ста-
ра Загора, който предвижда изграждането на 
обект – ПОС, а именно улица с о.т. 60 – о.т. 62 в 
с. Пъстрен, която ще послужи за обслужване на 
жилищностроителни парцели в кв. 35 по плана 
на селото. В трасето на посочената улица попада 
част от поземлен имот пл. № 209 с площ 324 кв.м, 
което налага тази част да бъде отчуждена. Имотът 
е собственост на Добринка Желева Татарджийска, 
Диана Желева Василева, Тошо Иванов Тодоров.

2. Изпълнена е процедура по чл. 25 ал. 1 
ЗОС, като в два централни и един местен 
ежедневник (в-к „Дума“ – 18.05.2011 г., в-к „24 
часа“ – 20.05.2011 г. и „Старозагорски нови-
ни“ – 18.05.2011 г.) е публикувано обявлението. 
Същото е публикувано в сайта на общината и е 
поставено на общодостъпно място в сградата на 
общината и в кметството на с. Пъстрен. 

3. Изготвена е пазарна оценка на отчужда-
вания имот.

4. Определям равностойно парично обезщете-
ние на отчуждаваната част от поземления имот 
№ 209, кв. 35 по ПУП на с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, в размер 777,60 лв.

5. Обезщетението в размер 777,60 лв. ще бъде 
изплатено в брой от касата на община Опан на 
собствениците, както следва:

Добринка Желева Татарджийска – 259,20 лв.
Диана Желева Василева – 259,20 лв.
Тошо Иванов Тодоров – 259,20 лв.
Изплащането на обезщетението да стане след 

влизане в сила на заповедта.

Заповедта може да се обжалва пред Адми-
нистративния съд – Стара Загора, чрез Община 
Опан, област Стара Загора, в 14-дневен срок от 
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Кмет: М. Чавдаров
7939

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
 НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ЗАПОВЕД № РД-16-02 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА в изпълнение 
на чл. 150, ал. 6, чл. 145, ал. 2, чл. 142, ал. 6, т. 1 
и чл. 129, ал. 3 ЗУТ:

1. Одобрявам ПУП – парцеларни планове и 
план-схеми на елементите на техническата ин-
фраструктура за обект: „Оптична кабелна линия 
(ОКЛ) Плевен – Белене“, намиращ се на тери-
торията на община Плевен, община Никопол и 
община Белене, област Плевен. 

2. Съгласувам и одобрявам инвестиционен 
проект, фаза „Техническа“, за обект: „Оптична 
кабелна линия (ОКЛ) Плевен – Белене“, намиращ 
се на територията на община Плевен, община 
Никопол и община Белене, област Плевен. 

Таксата за одобряване на комплексния ин-
вестиционен проект в размер 650 лв., дължима 
на основание чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за 
таксите, които се събират в системата на МРРБ 
и от областните управители, е внесена по смет-
ка на областния управител – Плевен: IBAN 
BG29UNCR75273186870701, BIC – UNCRBGSF, 
банка „УниКредит Булбанк“ – АД, клон Плевен, с 
платежно нареждане № 129782101 от 22.06.2011 г., 
чрез „ПроКредит Банк“ – АД, офис Свищов.

Заповедта да се сведе до знанието на всички 
заинтересовани страни по реда на ГПК.

Областен управител: Ив. Новкиришки
8072

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 945 
от 31 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, 
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с решения № 436 от 
28.07.2009 г. и № 874 от 27.01.2011 г. Общинският 
съвет – Разград, реши:

1. Продажбата на общински нежилищен 
имот – поземлен имот № 70860.507.631 по кадас-
тралната карта на с. Стражец, община Разград, 
ул. Москва 2Г, с площ 1540 кв. м, с начин на 
трайно ползване: „Поземлен имот със сме-
сен начин на трайно ползване“, с граници на 
имота: имоти с № 70860.507.56, 70860.507.632, 
70860.507.52, 70860.507.462 и 61710.501.600, за който 
е съставен акт за частна общинска собственост 
№ 530/04.06.2009 г., да се извърши чрез публичен 
търг с явно наддаване, който да се проведе на 
35-ия ден от датата на обнародване на решени-
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ето в „Държавен вестник“ от 15 ч. в зала 01 на 
административната сграда на Община Разград, 
при начална тръжна цена 34 650 лв., без включен 
ДДС и стъпка на наддаване 3000 лв.

Ако 35-ият ден е неприсъствен, търгът ще се 
проведе на първия работен ден от същия час и 
на същото място.

2. Плащането на цената да се извърши само 
в левове, като не се допускат други платежни 
средства.

3. Депозитната вноска в размер 4000 лв. се 
внася по сметка на Община Разград: IBAN – BG17 
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Екс-
пресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22, 
до 31-вия ден от датата на обнародване на ре-
шението в „Държавен вестник“. Ако 31-вият ден 
е неприсъствен, депозитната вноска се внася на 
първия работен ден.

4. Утвърждава тръжната документация, пред-
ставляваща приложение № 1, както и информа-
ционния меморандум на общинския недвижим 
имот, и определя цена за закупуването є в размер 
100 лв., без ДДС.

5. Тръжната документация за продажба на 
общинския нежилищен имот се закупува от стая 
413 на Община Разград до 31-вия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ .

6. Предложенията за участие в търга се по-
дават в запечатан непрозрачен плик в стая 413 
след завеждането им в деловодството на Община 
Разград, стая 06 (партер), до 31-вия ден от датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ – до 17 ч. Ако 31-вият ден е неприсъствен, 
предложенията се подават на първия работен ден.

7. Оглед на общинския нежилищен имот се 
извършва след закупуване на тръжната докумен-
тация до 31-вия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

8. При неявяване на кандидати да се проведе 
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнарод-
ване на решението в „Държавен вестник“. Ако 
57-ият ден е неприсъствен, търгът се провежда на 
първия работен ден в същия час на същото място 
и при същите условия, като сроковете по т. 3, 
5, 6 и 7 са съответно петдесет и третият ден от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“. Ако 53-ият ден е неприсъствен, търгът 
се провежда на първия работен ден в същия час 
и на същото място.

9. Възлага на кмета на общината правомощи-
ята на орган на приватизация, регламентирани в 
Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: Д. Добрев
7991

РЕШЕНИЕ № 946 
от 31 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, 
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с решения № 437 от 
28.07.2009 г. и № 874 от 27.01.2011 г. Общинският 
съвет – Разград, реши:

1. Продажбата на общински нежилищен имот – 
поземлен имот № 61710.505.169 по кадастралната 
карта на Разград, Западна промишлена зона, с 
площ 11 532 кв. м, с начин на трайно ползване: 
„За друг вид обществен обект, комплекс“, с граници 
на имота: имоти с № 61710.505.7085, 61710.505.7093, 
61710.505.168, 61710.505.7092 и 61710.505.6527, за 
който е съставен акт за частна общинска собстве-
ност № 166 от 12.02.2007 г., да се извърши чрез 
публичен търг с явно наддаване, който да се 
проведе на 28-ия ден от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ от 15 ч. в 
зала 01 на административната сграда на Община 
Разград, при начална тръжна цена 201 815 лв., без 
включен ДДС и стъпка на наддаване 20 000 лв.

Ако 28-ият ден е неприсъствен, търгът да се 
проведе на първия работен ден в същия час и 
на същото място.

2. Плащането на цената да се извърши само 
в левове, като не се допускат други платежни 
средства.

3. Депозитната вноска в размер 20 000 лв. да 
се внесе по сметка на Община Разград: IBAN-
BG17 TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на 
SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, 
TTBBBG22, до 24-ия ден от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“. Ако 24-ият 
ден е неприсъствен, депозитната вноска се внася 
на първия работен ден.

4. Утвърждава тръжната документация, пред-
ставляваща приложение № 1, и определя цена за 
закупуването є в размер 100 лв., без ДДС.

5. Тръжната документация за продажбата на 
общинския нежилищен имот се закупува от стая 
413 на Община Разград до 24-ия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Предложенията за участие в търга се по-
дават в запечатан непрозрачен плик в стая 413 
след завеждането им в деловодството на Община 
Разград, стая 06 (партер), до 24-ия ден от датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ – до 17 ч. Ако 24-ият ден е неприсъствен, 
предложенията се подават на първия работен ден.

 7. Оглед на общинския нежилищен имот се 
извършва след закупуване на тръжната докумен-
тация до 24-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

 8. При неявяване на кандидати да се проведе 
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнарод-
ване на решението в „Държавен вестник“. Ако 
50-ият ден е неприсъствен, търгът се провежда 
на първия работен ден в същия час и на същото 
място. Търгът се провежда при същите условия, 
като сроковете по т. 3, 5, 6 и 7 са съответно 
46-ият ден от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“. Ако 46-ият ден е непри-
съствен, търгът се провежда на първия работен 
ден в същия час и на същото място.

9. Възлага на кмета на общината правомощи-
ята на орган на приватизация, регламентирани в 
Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: Д. Добрев
7992
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РЕШЕНИЕ № 947 
от 31 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, 
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с решения № 530 от 
27.10.2009 г. и № 874 от 27.01.2011 г. Общинският 
съвет – Разград, реши: 

1. Продажбата на общинския нежилищен 
имот – поземлен имот № 61710.506.502 по ка-
дастралната карта на гр. Разград, с площ 3355 
кв. м, с начин на трайно ползване: „За друг вид 
производствен складов обект“, за който е съста-
вен акт за частна общинска собственост № 467 
от 21.01.2009 г., да се извърши чрез публичен 
търг с явно наддаване, който да се проведе на 
28-ия ден от датата на обнародване на решени-
ето в „Държавен вестник“ от 14 ч. в зала 01 на 
административната сграда на Община Разград, 
при начална тръжна цена 19 840 лв., без включен 
ДДС, включваща цената на земята и стойност-
та на строителните материали, получени след 
събаряне на постройките, изградени в имота, и 
стъпка на наддаване – 1800 лв.

Ако 28-ият ден е неприсъствен, търгът се 
провежда на първия работен ден в същия час и 
на същото място.

2. Плащането на цената да се извърши само 
в левове, като не се допускат други платежни 
средства.

3. Депозитната вноска в размер 3000 лв. се 
внася по сметка на Община Разград: IBAN – BG17 
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Екс-
пресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22, 
до 24-ия ден от датата на обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“. Ако 24-ият ден е 
неприсъствен, депозитната вноска се внася на 
първия работен ден.

4. Утвърждава тръжната документация, пред-
ставляваща приложение № 1, както и информа-
ционния меморандум на общинския недвижим 
имот, и определя цена за закупуването є в размер 
100 лв., без ДДС.

5. Тръжната документация за продажба на 
общинския нежилищен имот се закупува в стая 
413 на Община Разград до 24-ия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ .

6. Предложенията за участие в търга се по-
дават в запечатан непрозрачен плик в стая 413 
след завеждането им в деловодството на Община 
Разград, стая 06 (партер), на 24-ия ден до 17 ч. 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“. Ако 24-ият ден е неприсъствен, 
предложенията се подават на първия работен ден.

7. Оглед на общинския нежилищен имот се 
извършва след закупуване на тръжната докумен-
тация до 24-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

8. При неявяване на кандидати се провежда 
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнарод-
ване на решението в „Държавен вестник“. Ако 
50-ият ден е неприсъствен, търгът се провежда 
на първия работен ден в същия час и на същото 
място. Търгът се провежда при същите условия, 

като сроковете по т. 3, 5, 6 и 7 са съответно 46-
ият ден от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“. Ако 46-ият ден е непри-
съствен, търгът се провежда на първия работен 
ден в същия час и на същото място.

9. Възлага на кмета на общината правомощи-
ята на орган на приватизация, регламентирани в 
Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: Д. Добрев
7993

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1223 
от 16 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 ЗМСМА 
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 6, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 
6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Допълва годишния план за приватизация на 
община Русе през 2011 г., приет с Решение № 1109 
от 10.02.2011 г., и включва в приложение № 2, 
т. 2 общински нежилищни имоти, невключени в 
имуществото на общински търговски дружества, 
които се използват за стопански цели: магазин 
за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Чаро-
дейка-Г-юг, ул. Тодор Икономов, АОС № 5520 от 
31.07.2008 г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на общински нежилищен имот, 
невключен в имуществото на общинско търгов-
ско дружество, който се използва за стопански 
цели, по акт за общинска собственост № 5520 
от 31.07.2008 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 63427.6.146, с площ 1630 кв.м, и с 
построената в него търговска сграда – едноетаж-
на, монолитна, със застроена площ 915 кв.м, със 
сутерен със застроена площ 900 кв.м, пристройки 
под козирката на сградата със застроена площ 
79,70 кв.м и незастроена площ под козирката 54 
кв.м, с адрес: Русе, ж.к. Чародейка-Г-юг, ул. Тодор 
Икономов, при съседи: 63427.6.286, 63427.6.258, 
63427.6.292.

3. Утвърждава тръжната документация при 
следните условия:

3.1. начална тръжна цена – 700 000 лв. без 
ДДС;

3.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв.;
3.3. депозит за участие в търга – 200 000 лв., 

който се внася в срок до 17 работни дни от датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация. 

4. Тръжната документация се закупува в Цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на 
тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в 
офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Цен-
търа за административни услуги и информация. 

5. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни, считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни, считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“. 
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7. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия 
работен ден от датата на обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“.

8. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала 
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6. 

9. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга. 

10. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга. 

11. Възлага на комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник. 

12. Възлага на кмета на Община Русе да 
освободи депозитите на неспечелилите участници 
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

13. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: В. Пенчев
7898

ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 642 
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян, 
съгласува изменение на подробен устройствен 
план на УПИ Х-110025, 110019 – „Обществено 
обслужване“, и УПИ ХІ-110019 – „За курортно 
жилищно строителство и паркиране в кв. 2 в 
Курортно-туристическо ядро „Студенец“, курортен 
комплекс Пампорово, община Смолян.

Председател: Ив. Апостолов
7886

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД № ОА-164 
от 23 юни 2011 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 9 от 17.04.2009 г. на 
СОС, влязло в законна сила с Решение № 7634 
от 9.06.2010 г. на ВАС на Република България, и 
съгласно решение по протокол от 21.06.2011 г. на 
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена 
със Заповед № ОА-154 от 10.06.2010 г. на областния 
управител на Софийска област, одобрявам план 
на новообразуваните имоти на местност Побит 
камък, землище с. Нови хан, община Елин Пелин, 
Софийска област, в частта на новообразувани 
имоти № 965.183 и 965.47 и промяна в регистър 
на новообразуваните имоти за имот № 965.46.

Жалби срещу одобрения план могат да се по-
дават от заинтересуваните лица чрез областния 
управител на Софийска област пред Администра-
тивния съд – София област, в 14-дневен срок от 
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Кр. Живков
7995

ЗАПОВЕД № ОА-165 
от 23 юни 2011 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 473 от 7.08.2008 г. 
на АССО, влязло в законна сила на 5.03.2010 г. 
с Определение № 14538 от 1.12.2009 г. на ВАС 
на Република България, и съгласно решение по 
протокол от 21.06.2011 г. на комисията по чл. 28б, 
ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-
154 от 10.06.2010 г. на областния управител на 
Софийска област, одобрявам план на новообра-
зуваните имоти на местност Камен дол, землище 
с. Новачене, община Ботевград, Софийска област, 
в частта на новообразуван имот № 280.18.

Жалби срещу одобрения план могат да се по-
дават от заинтересуваните лица чрез областния 
управител на Софийска област пред Администра-
тивния съд – София област, в 14-дневен срок от 
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Кр. Живков
7996

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 649 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 2 
ЗУТ и чл. 21, ал. 6 ЗОС Общинският съвет – гр. 
Троян, одобрява подробен устройствен план 
(ПУП), план за регулация за частично изменение 
на регулационен план (ПР за ЧИРП), като е изра-
ботена нова улична регулация на уличната мрежа 
на с. Гумощник и с. Старо село, община Троян.

Председател: А. Балев
7887

РЕШЕНИЕ № 650 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, 
т. 2 и § 8 ЗУТ, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 57а, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество и 
Решение № 2 от протокол № 6 от 27.04.2011 г. на 
Общинския експертен съвет по устройство на 
територията Общинският съвет – гр. Троян, одоб-
рява подробен устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично 
изменение на регулационния и застроителен план 
(ЧИЗРП) заедно с приложените инфраструктурни 
схеми на зона „Център“ – с. Орешак, община 
Троян, включваща строителни квартали № 37, 
38, 45, 49 и 71.

Председател: А. Балев
7997
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ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 902 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с 
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, за-
явление с вх. № 94-И-329 от 1.10.2010 г., заповед 
№ 198 от 3.11.2009 г. на главния архитект на Об-
щина Шумен, решение № 2, т. 3 от 14.04.2011 г. 
за утвърждаване на трасе и решение № 6, т. 13 
от 6.10.2010 г. за утвърждаване на площадка за 
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 
ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 3 от прото-
кол № 44 от 23.11.2010 г. Общинският съвет – гр. 
Шумен, одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, 
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.9 по 
кадастралната карта на Шумен в м. Горен сусурлук, 
и ПУП – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, 
т. 5 ЗУТ за участъка извън строителните граници 
на населеното място за части „Ел“ и „ВиК“ до 
имот 83510.620.9, при следните условия:

1. С плана за застрояване се определя застро-
яване за имот с идентификатор 83510.620.9 със 
следните показатели:

устройствена зона – „Оод“;
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 

ЗУТ – „За офиси, магазини и други незамърся-
ващи околната среда дейности“, без автосервиз 
и автомивка;

начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 
ЗУТ – свободно в имота;

характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 
ЗУТ – ниско с максимална височина до 10 м.

2. С парцеларния план се определят трасе и 
сервитут на външно ел. захранване и водопровод 
до имот 83510.620.9.

3. Одобряват се: ПУП – план за застроява-
не по приложената скица, изведена с № 364 от 
9.05.2011 г., схема за озеленяване по приложе-
ната скица, изведена с № 365 от 9.05.2011 г., и 
ПУП – парцеларен план по приложената скица, 
изведена с № 366 от 9.05.2011 г. 

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ 
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Шумен пред Административния 
съд – Шумен. 

Председател: Д. Русева
8047

РЕШЕНИЕ № 922 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, 
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление 
с вх. № 26-00-1693 от 7.04.2011 г., заповед № 92 
от 20.07.2010 г. на главния архитект на Община 
Шумен, решение № 1, т. 8 от 24.02.2011 г. за ут-
върждаване на площадка за проектиране от ко-
мисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на 
ОбЕСУТ по т. 7 от протокол № 15 от 18.04.2011 г. 
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект 
за подробен устройствен план – план за застро-
яване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот с 
идентификатор 83510.689.190 по кадастралната кар-
та на Шумен в м. Теке дере, и ПУП – парцеларен 
план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка 

извън строителните граници на населеното място 
за части „Ел“ и „ВиК“ до имот 83510.689.190, при 
следните условия:

1. С плана за застрояване се определя застро-
яване за имот с идентификатор 83510.689.190 със 
следните показатели:

устройствена зона – „Пп“;
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 

ЗУТ – „Склад за строителни материали";
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 

ЗУТ – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 

ЗУТ – ниско с максимална височина до 10 м.
2. С парцеларния план се определят трасе и 

сервитут на външно ел. захранване и водопровод 
до имот 83510.689.190.

3. Одобряват се: ПУП – план за застроява-
не по приложената скица, изведена с № 449 от 
9.06.2011 г., схема за озеленяване по приложе-
ната скица, изведена с № 450 от 9.06.2011 г. и 
ПУП – парцеларен план по приложената скица, 
изведена с № 451 от 9.06.2011 г. 

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ 
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Шумен пред Административния 
съд – Шумен. 

Председател: Д. Русева
8048

РЕШЕНИЕ № 923 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, 
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление 
с вx. № 94-Д-288 от 1.06.2011 г., заповеди № 131 
от 3.12.2010 г. и № 124 от 15.11.2010 г. на главния 
архитект на Община Шумен, решение № 3, т. 3 
от 31.03.2011 г. за утвърждаване на площадка за 
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 
ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 9 от прото-
кол № 20 от 7.06.2011 г. Общинският съвет – гр. 
Шумен, одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, 
т. 3 ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.454 
и 83510.677.455 по кадастралната карта на гр. 
Шумен в м. Порек.

С плана за застрояване се определя застро-
яване за имоти с идентификатори 83510.677.454 и 
83510.677.455 със следните показатели:

устройствена зона – „Жм“;
предназначение на имотите съгласно чл. 8, 

т. 1 ЗУТ – „Жилищно строителство“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 

ЗУТ – свързано между имоти с идентификатори 
83510.677.454 и 83510.677.455;

характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l 
ЗУТ – ниско с максимална височина Н<10 м.

Одобряват се ПУП – план за застрояване, и 
план-схема за озеленяване по приложената скица, 
изведена с № 466 от 14.06.2011 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ 
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Шумен пред Административния 
съд – Шумен. 

Председател: Д. Русева
8049
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РЕШЕНИЕ № 924 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с 
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59 ЗУТ, заявление с вх. 
№ 26-00-2991 от 13.06.2011 г., заповед № РД-25-
910 от 13.06.2011 г. на кмета на Община Шумен 
и становище на ОбЕСУТ по т. 9 от протокол 
№ 21 от 14.06.2011 г. Общинският съвет – гр. 
Шумен, одобрява проект за подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура за участъка извън 
урбанизираната територия съгласно чл. 110, 
ал. 1, т. 5 ЗУТ през имот с идентификатор 
83510.558.3 по кадастралната карта на Шумен и 
специализирана план-схема по чл. 108 ЗУТ за 
участъка в урбанизираната територия през имот 
с идентификатор 83510.682.574 по кадастралната 
карта на Шумен за „Аварийно възстановяване 
на водопровод ∅ 300 (с изместване), премина-
ващ през имоти с идентификатори 83510.558.3 и 
83510.682.574 по кадастралната карта на Шумен 
в м. Под село“.

Одобряват се: ПУП – парцеларен план, и спе-
циализирана план-схема по приложения чертеж, 
изведен с № 467 от 14.06.2011 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ 
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Шумен пред Административния 
съд – Шумен. 

Председател: Д. Русева
8050

ОБЩИНА С. СИТОВО,  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 41 
от 28 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на екс-
пертния съвет с протокол № 11 от 21.06.2011 г. Об-
щинският съвет – с. Ситово, одобрява ИПУП – ПЗ 
на ПИ № 021015 по КВС на землището на с. Си-
тово, община Ситово, за изграждане на складово 
стопанство за съхранение на зърно, с възложител 
„Първи май“ – АД, Силистра.

Председател: Р. Кязим
8051

РЕШЕНИЕ № 42 
от 28 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на 
експертния съвет с протокол № 11 от 21.06.2011 г. 
Общинският съвет – с. Ситово, одобрява ПЗ на 
ПИ № 000473 по КВС на землището на с. Ситово, 
община Ситово, за изграждане на къщи за гости, 
с възложител „Никола Слатински“ – ЕООД.

Председател: Р. Кязим
8052

РЕШЕНИЕ № 43 
от 28 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на екс-
пертния съвет с протокол № 11 от 21.06.2011 г. Об-
щинският съвет – с. Ситово, одобрява ПУП – ПЗ 
на ПИ 036018 по КВС на землището на с. Нова 
Попина, община Ситово, за изграждане на скла-
дово стопанство за дизелово гориво, с възложител 
„Първи май“ – АД, Силистра.

Председател: Р. Кязим
8053

18. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ 
към 30 юни 2011 г.

Активи Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута 5998693
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато 2611562
Инвестиции в ценни книжа 15523969
Всичко активи: 24134224
Пасиви
Банкноти и монети в обращение 7788269
Задължения към банки 5681446
Задължения към правителството
и бюджетни организации 4534329
Задължения към други депозанти 1044912
Депозит на управление „Банково“ 5085268
Всичко пасиви: 24134224

Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов Л. Лозанова

Месечен баланс на управление „Банково“ 
към 30 юни 2011 г.

Активи Хил. лв.
Злато и други благородни метали 37571
Вземания от правителството 
на Република България 0
Капиталови инвестиции и квота 
в МВФ 1419319
Дълготрайни материални и
нематериални активи 187842
Други активи 9326
Депозит в управление „Емисионно“ 5085268
Всичко активи: 6739326
Пасиви
Кредити от МВФ 0
Задължения към международни 
финансови институции 2637069
Други пасиви 14109
Всичко задължения: 2651178
Основен капитал 20000
Резерви 3960047
Неразпределена печалба 108101
Всичко собствен капитал: 4088148
Всичко пасиви: 6739326

Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов Л. Лозанова
8074

8. – 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 Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ Заповед № 32 от 30.06.2011 г. 
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за допълване на Разрешение за строеж № РС-22 
от 29.06.2009 г. и Заповед № 33 от 30.06.2011 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-
59 от 18.11.2008 г. за обект: „Реконструкция и 
електрификация на жп линия по коридор ІV и 
ІХ „Пловдив –  Свиленград“. Фаза 2: „Първо-
май – Свиленград“ от км 202+300 до км 298+800. 
Участък от гара Първомай до гара Караджалово 
от км 202+300 до км 207+650. Участък от гара 
Караджалово до гара Димитровград от км 209+150 
до км 231+560“. Заповедите могат да бъдат об-
жалвани в 14-дневен срок след обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8029

866. – Териториалната дирекция на НАП – Со-
фия, офис Перник, на основание чл. 239, ал. 2 
ДОПК с Постановление № 0866/2003/005710 от 
21.06.2011 г. възлага на „ИКАД“ – ЕООД, ЕИК 
200066170, седалище: гр. Трън, област Перник, 
представлявано от Даки Маруан Гигов, следни-
те недвижими имоти: група 1: имот № 166003, 
намиращ се в землището на с. Туроковци, об-
щина Трън, ЕКАТТЕ 73479, с площ 0,919 дка 
по скица, а по АДС с площ 2750 кв.м, заедно 
с построените в него два резервоара за вода. 
Застроената площ на сградата е 80 кв.м, гра-
ници: имот № 166002 – залесена територия, и 
№ 166005 – залесена територия; имот № 000242, 
ЕКАТТЕ 73479, с площ 2,044 дка по скица, а по 
АДС 1675 кв.м, заедно с построените сгради и 
съоръжения, граници на имота: № 020126 – нива, 
имот № 020130 – нива, имот № 000245 – местен 
път, и изградения тръбопровод 6000 м, за сумата 
17 863 лв. Собствеността преминава у купувача 
от датата на постановлението, което подлежи на 
вписване от съдията по вписванията по место-
нахождението на имота.
8030

92. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява следните док-
торантури за учебната 2011/2012 г. със срок за 
подаване на документи 3 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“:

Докторантура Форма на 
обучение

Брой

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.4. Религия и теология, док-
торска програма по научна 
специалност Теология (Дог-
матическо богословие)

редовна 1

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.1. Филология, докторска 
програма по научна спе-
циалност Германски езици 
(Съвременен английски език)

редовна 3

Област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, про-
фесионално направление 2.1. 
Филология, докторска про-
грама по научна специалност 
Български език (Съвременен 
български език)

редовна 2

Докторантура Форма на 
обучение

Брой

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.1. Филология, докторска 
програма Български език 
(История на новобългарския 
книжовен език)

редовна 1

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.1. Филология, докторска 
програма по научна специ-
алност Българска литература 
(Българска литература от 
Освобождението до края на 
Първата световна война)

редовна 1

Област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, про-
фесионално направление 2.1. 
Филология, докторска про-
грама по научна специалност 
Българска литература (Най-
нова българска литература)

редовна 1

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.1. Филология, докторска 
програма по научна специал-
ност Руска литература (Руска 
литература на ХІХ и ХХ век)

редовна 1

Област на висше образова-
ние 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 
2.1. Филология, докторска 
програма по научна спе-
циалност Славянски езици 
(Съвременен руски език)

редовна 1

Област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, про-
фесионално направление 2.1. 
Филология, докторска про-
грама по научна специалност 
Славянски езици (Съвреме-
нен руски език – Теория на 
превода)

редовна 1

Област на висше образование 
5. Технически науки, профе-
сионално направление 5.3 Ко-
муникационна и компютърна 
техника, докторска програма 
по научна специалност Кому-
никационни мрежи и системи 

редовна 1

Област на висше образование 
5. Технически науки, профе-
сионално направление 5.3 Ко-
муникационна и компютърна 
техника, докторска програма 
по научна специалност Ав-
томатизирани системи за 
обработка на информация и 
управление

редовна 1



СТР.  66  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 53

Докторантура Форма на 
обучение

Брой

Област на висше образование 
5. Технически науки, профе-
сионално направление 5.3 Ко-
муникационна и компютърна 
техника, докторска програма 
по научна специалност Ради-
олокация и радионавигация

задочна 1

Област на висше образование 
5. Технически науки, профе-
сионално направление 5.7 
Архитектура, строителство и 
геодезия, докторска програма 
по научна специалност Обща, 
висша и приложна геодезия

редовна 1

Област на висше образование 
5. Технически науки, профе-
сионално направление 5.7 
Архитектура, строителство и 
геодезия, докторска програма 
по научна специалност Фо-
тограметрия и дистанционни 
методи

задочна 1

Документи – в ректорската канцелария на 
университета, Шумен, ул. Университетска 115, 
корпус 1, каб. 111. За информация – тел.: 054/830-
350; централа: 830-495, вътр. 101, 201; GSM: 0899 
901943.
8025

93. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява конкурси за: 
професори по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Българска литература – Нова и 
най-нова българска литература) – един със срок 
2 месеца; област на висшето образование 2. Ху-
манитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен 
руски език) – един със срок 3 месеца; област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, про-
фесионално направление 2.4. Религия и теология 
(Теология – История на църквата) – един със 
срок  3 месеца; област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 
2.4. Религия и теология (Теология – Догмати-
ческо богословие с история на православното 
учение) – един със срок 3 месеца; доценти по: 
област на висшето образование 4. Природни на-
уки, математика и информатика, професионално 
направление 4.4. Науки за Земята  (Геоморфология 
и палеогеография) – двама със срок 2 месеца; 
област на висшето образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално на-
правление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в ректорската канцелария 
на университета, Шумен, ул. Университетска 115, 
корпус 1, каб.111. За информация – тел.: 054/830-
350; централа: 830-495, вътр. 101, 201; GSM: 0899 
901943.
8026

276. – Институтът по инженерна химия при 
БАН – София, обявява конкурси за: доценти по 
02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохи-
мичната технология за нуждите на лаборатория 

„Преносни процеси в многофазни системи“ – два-
ма, и за лаборатория „Инженерно-химична 
системотехника“ – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти – в Института по инженерна химия – БАН, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, ет. 1, стая 102, тел. 
870-42-49.
8028

119. – Кирило-Методиевският научен център 
при БАН – София, обявява конкурс за професор 
по професионално направление 2.1. Филология 
за нуждите на секция „Кирило-Методиевски 
извори и традиции“ със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
Кирило-Методиевския научен център, София, ул. 
Московска 13, тел. 02/987-02-61.
8027

46. – Аграрният университет – Пловдив, 
обявява конкурси за академичните длъжности: 
професор по 05.01.01  история на философията; 
доцент по 01.06.03 ботаника, двата със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. 
032/654-454.
8035

6. – Община Плевен на основание чл. 30 ЗПСК 
обявява, че през юни 2011 г. е извършена продажба 
на следния общински имот: застроен урегулиран 
поземлен имот с площ 5760 кв. м, отреден за 
детска градина, намиращ се в кв. 20 по плана 
на с. Бохот, и построените в него: едноетажна 
сграда (бивше училище) със застроена площ 416 
кв. м и полумасивна сграда, състояща се от две 
стаи и коридор, с площ 63 кв. м, продаден на 
Ален Паисиев Гочев по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 
ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с 
явно наддаване, за 27 675,84 лв., изплатени изцяло.
8054

9. – Общинската агенция за приватиза-
ция – Стара Загора, на основание чл. 30 ЗПСК 
обявява, че през периода 31.12.2010 г. – 20.06.2011 г. 
са извършени следните продажби на общински 
нежилищни имоти за стопански цели в с. Старо-
загорски минерални бани, община Стара Загора: 
с идентификатор 68970.502.419 (бивше старо учи-
лище), продаден на „Людяни 2002“ – ООД, Стара 
Загора, представлявано от управителя Гочо Пав-
лов Павлов, за 200 848,54 лв., и с идентификатор 
68970.502.92, продаден на „Людяни 2002“ – ООД, 
Стара Загора, представлявано от управителя 
Гочо Павлов Павлов, за 149 752,24 лв. Сделките 
са изплатени изцяло от купувача.
8063

23. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за линей-
ните обекти на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места – „Трасе 
на водопровод ПЕВП ∅ 90 мм до ПИ № 113032, 
землище на с. Дрянковец, община Айтос, област 
Бургас“. Трасето на водопровода с дължина 
67,60 м извън регулация преминава през имоти 
№ 000281 (път ІV клас, общинска собственост), 
000239 (изоставена нива, общинска собственост) и 
достига до ПИ № 113032 (собственост на Хакиме 
Билял Емин), землище на с. Дрянковец. Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
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„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7998

24. – Община Айтос на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план– парцеларен план, 
за линейните обекти на техническата инфра-
структура извън границите на населените мес-
та – „Трасе на ел.кабел 20 kV до УПИ І-14, масив 
91, землище на с. Пещерско, община Айтос“. 
Трасето на подземния кабел с дължина 472,20 м 
започва от ЖБ стълб № 86 в поземлен имот 
№ 000095 (полски път, общинска собственост), 
преминава през имот № 091015 (собственост на 
„Елви БС“ – ООД) и достига УПИ І-14, масив 
91 (собственост на „Елви БС“ – ООД). Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
8055

12. – Община Аксаково, област Варна, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е израбо-
тен проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване за изграждане на „Регионално 
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, 
включващо съоръжения (инсталации), площадки 
за третиране, рециклиране и обезвреждане на 
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) в 
обхват поземлени имоти № 025040, 025041, 038004, 
038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 
038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038017, 038018, 
038019, 038020, 038021, 038022, 038023, 038024, 
038025, 038026, 038027, 038029, 038030, 038034, 
038035, 038036, 038037, 038038, 038039, 039025, 
039026, 039027, 038028, 039029, 039030, 039031, 
039035, 039036, 039037 по КВС на землище с. Въ-
глен, община Аксаково, област Варна. Планът се 
намира в сградата на общинската администрация, 
Аксаково, и всички заинтересувани лица могат 
да се запознаят с него. 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 за подробен устройствен 
план до кмета на Община Аксаково.
7940

19. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект 
за ПУП – парцеларен план, за трасе на кабел 
20 kV за захранване на имот пл. № 204 – стопански 
двор, с. Димчево, който е изложен за разглежда-
не в ТД „Зора“. 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“.
8056

20. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект 
на ПУП – парцеларен план, за водоснабдяване 
на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево – прера-
ботка, за обособяване на два етапа и допълване 

с ново трасе на водопровода, който е изложен за 
разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
8057

22. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП – ПРЗ), на пристанищен терминал 
„Леспорт“, част от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение – Варна, попа-
дащ в землището на с. Тополи, община Варна, 
и землището на с. Езерово, община Белослав. 
Изработеният проект е изложен в техническата 
служба на район „Владислав Варненчик“ при 
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по плана до общинската администрация.
8059

76. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за частичен подробен устройствен план – план за 
застрояване, и ПУП – план-схема за електрифика-
ция към ПУП и ПИ № 10447.51.284, м. Пишмана, 
землище на гр. Велико Търново, с цел промяна на 
предназначението „за жилищни нужди“. Проектът 
се намира в общинската администрация, стая 519. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересовани-
те 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“.
8065

83. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
застрояване и парцеларен план за електрифика-
ция към ПУП за ПИ № 83123.4.25, м. Край село, 
землище на с. Шереметя, община Велико Търново, 
с цел промяна предназначението на земята „за 
жилищни нужди“ и присъединяването на имота 
към ПИ № 83123.52.11, който е с променено пред-
назначение „за жилищни нужди“. Проектът 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 да кмета на 
Община Велико Търново в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
8064

34. – Община Враца на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за подземна кабелна 
линия 20 kV за присъединяване на „Фотоволта-
ична инсталация в ПИ № 49223.71.2 по КВС на 
м. Бърдо, с. Мраморен, община Враца. Трасето 
преминава пред път ІV клас, полски пътища и 
пасища, общинска собственост. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да се запознаят с проекта в общината 
(стая № 2) и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по него.
8070
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34а. – Община Враца на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за подземна кабелна ли-
ния 20 kV за присъединяване на „Фотоволтаична 
инсталация в ПИ № 12259.645.15 в м. Джужански 
поток, землище на гр. Враца. Трасето преминава 
през ниви, частна собственост, и полски път. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 
проекта в общината (стая 2) и да направят писме-
ни възражения, предложения и искания по него.
8071

70. – Община Гулянци, област Плевен, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
изработен подробен устройствен план – план за 
регулация (ПУП – ПР) в обхват ПИ 103 по КВС 
на с. Милковица, област Плевен. С проекта се 
предвижда имотът да се раздели на два отделни 
поземлени имоти, съответно ПИ 000359 с трайно 
ползване „Републикански път ІІ-11“ и ПИ 000352 
с начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Про-
ектната документация се намира в общинската 
администрация, Гулянци, стая 103. В едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация Гулянци.
7900

99. – Областният управител на област Добрич 
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ издава на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище 
и адрес на управление София, бул. Македония 3, 
ЕИК BG000695089, с председател на управителния 
съвет Сергей Иванович Михалев, Разрешение за 
строеж № 02 от 28.06.2011 г. на обект: „Лот 21. Път 
ІІІ-901 Шабла – Тюленово – Каварна. Участък 
2: от км 3+600 до км 29+700. Рехабилитация“. 
Със Заповед № РД-11-10-179 от 28.06.2011 г. на 
областния управител на област Добрич е одо-
брен инвестиционен проект за обекта. Обектът 
е разположен на територията на общините Ка-
варна и Шабла.
8060

95. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура за 
„Трасе на газопровод“ на „Костинбродгаз“ – ООД. 
Трасето засяга поземлен имот № 700062 – полски 
път в землището на гр. Костинброд. Планът се 
намира в сградата на общинската администрация, 
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая 35. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на Община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
7941

95а. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура за 
„Трасе на газопровод“ на „Костинбродгаз“ – ООД. 
Трасето засяга поземлени имоти № 700080 и 
№ 200019 – полски пътища, в землището на гр. 
Костинброд. Планът се намира в сградата на 
общинската администрация, гр. Костинброд, ул. 

Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до кмета на община Костинброд в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
7942

4. – Община Мъглиж, област Стара Загора, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
във връзка с инвестиционната инициатива на 
„М – Строй Солар Мъглиж“ – ЕООД, за изграж-
дане на фотоволтаична електрическа централа е 
изработен проект на ПУП – парцеларен план за 
външно ел. захранване 20 kV от новопроектираната 
подстанция 110/20 kV в поземлен имот № 045058 
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж. Тра-
сето преминава през поземлени имоти с иден-
тификатори 49494.605.13, 49494.606.8, 49494.607.1, 
49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6, 49494.607.947, 
49494.607.949, 49494.610.354, 49494.610.942 , 
49494.614.299, 49494.615.279, 49494.615.285, 
494.615.296, 494.615.297, 49494.615.933, 49494.615.938, 
49494.615.939, 49494.615.941, 49494.616.1, 49494.616.915, 
49494.622.391, 49494.622.46 по кадастралната карта 
на землище гр. Мъглиж, община Мъглиж; позем-
лени имоти с № 000136, 000137, 000391, 044012, 
045058 по картата на възстановената собственост 
на землище с. Дъбово, община Мъглиж. Проектът 
е изложен за разглеждане в отдел „УТ“ при Об-
щина Мъглиж. 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.
8066

4а. – Община Мъглиж, област Стара Загора, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
във връзка с инвестиционната инициатива на 
„М – Строй Солар Мъглиж 2“ – ЕООД, за изграж-
дане на фотоволтаична електрическа централа 
е изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за външно ел. захранване 20 kV от новопроек-
тираната подстанция 110/20 kV в поземлен имот 
№ 045058 в землището на с. Дъбово, община 
Мъглиж. Трасето преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 000112, 000113, 000114, 
000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000140, 000172, 
000346, 000354, 000355, 000373, 000374, 000375, 
000379, 000386, 000387, 000388, 000389, 000390, 
000391, 012037, 012038, 012039, 013023, 013059, 013060, 
013063, 013066, 013070, 014034, 014036, 014037, 015061, 
015082, 015083, 015090, 015091, 015093, 016022, 016023, 
017063, 017064, 017065, 018037, 045054, 045058, 076023, 
076025, 077051, 078038, 078039, 078041, 079001 по 
картата на възстановената собственост на с. Дъ-
бово, община Мъглиж. Проектът е изложен за 
разглеждане в отдел „УТ“ при Община Мъглиж. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8067

4б. – Община Мъглиж, област Стара Заго-
ра, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, 
че във връзка с инвестиционната инициатива 
на „М – Строй Солар Мъглиж – 1“ – ЕООД, 
за изграждане на фотоволтаична електрическа 
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централа е изработен проект на ПУП – пар-
целарен план за външно ел. захранване 20 kV 
от новопроектираната подстанция 110/20 kV в 
поземлен имот № 045058 в землището на с. Дъ-
бово, община Мъглиж. Трасето преминава през 
поземлени имоти с № 000118, 000119, 000128, 
000133, 000137, 000140, 000373, 000374, 000375, 
000379, 000391, 009117, 009119, 009121, 009122, 
010090, 010092, 010098, 010099, 011078, 011079, 
011080, 012037, 012038, 044012 и 045058 по картата 
на възстановената собственост на землище с. 
Дъбово, община Мъглиж. Проектът е изложен за 
разглеждане в отдел „УТ“ при Община Мъглиж. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8068

9. – Община Нови пазар, област Шумен, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект на подробен устройствен 
план – план за застрояване на поземлен имот 
с идентификатор 52009.501.13 по кадастралната 
карта на гр. Нови пазар, за който е отреден УПИ 
ІХ от кв. 153 по плана на града. Предвижда се 
изграждане на „фотоволтаична електроцентрала“ 
и „цех за асемблиране на фотоволтаични пане-
ли“. Проектът е придружен от парцеларен план, 
определящ трасето на външния електропровод, 
и план-схема по част В и К. Същите могат да 
бъдат разгледани в стая 402 на общинската ад-
министрация. 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.
7944

20. – 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 до позем-
лен имот 060071, местност Коджа ада, землище 
с. Селиминово, община Сливен. Трасето преми-
нава през имоти 071038, 000556, 000636, 000030 и 
000280 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.
7923

113. – Областният управител на Софийска 
област на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 152, ал. 1 
ЗУТ, комплексен доклад за оценка на съответстви-
ето на инвестиционен проект със съществените 
изисквания към строежите, изготвен от „Строй-
надзор“ – ООД, София, и одобрен инвестиционен 
проект по чл. 145, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за 
строеж № 2 от 29.06.2011 г. на „Елаците Мед“ – АД, 
за строеж първа категория, буква „б“ съгласно 
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗУТ и чл. 2, ал. 2, 
т. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството за 
номенклатурата на видовете строежи: „Довеждащ 
тръбопровод от Сулуджа дере до нова дренажна 
помпена станция – реконструкция“. На основание 

чл. 215 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване пред Административния съд – София 
област, в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
8061 

242. – Общинската служба по земеделие – Ста-
ра Загора, на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с 
чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересо-
ваните лица с възстановено право на собственост 
на новообразуваните имоти въз основа на влязла 
в сила заповед на кмета на община Стара Загора 
по чл. 28а, ал. 1 ППЗСПЗЗ и издадена скица по 
влязъл в сила план на новообразувани имоти, 
изготвен на основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ, за: 1. 
местностите Мърсев трап, Нейков кладенец, Хан-
чето, Кисьов дол, Караджов рът, Табашка река 
и Бальови кошари в землището на с. Змейово, 
община Стара Загора; 2. местност Кошарите в 
землището на с. Елхово, община Стара Загора; 
3. местностите Йоргов мост, Гробищата, Алван 
ходжа, Новите лозя, Копака, Момчова кошара, 
Йовлаза и Гермята в землището на с. Лясково, 
община Стара Загора, че ще се извърши трасиране 
и въвод във владение по график, който започва 
14 дни след обнародването в „Държавен вестник“. 
Графикът по дати и местности и обявлението са 
изложени в сградата на Община Стара Загора.
8062

42. – Областният управител на област Шумен 
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ, обявява, че е 
издал Разрешение за строеж № 1 от 21.06.2011 г. 
на „БДП Нетуърк“ – ЕООД, за обект: „Трасе за 
оптичен кабел между гр. Каспичан и гр. Нови 
пазар в участъка на път ІІІ-2006 г от км 13+843 
до км 15+213“. Разрешението за строеж може да 
бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ пред Върховния 
административен съд.
7945

80. – Община с. Иваново, област Русе, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтере-
сованите собственици, че е внесен за разглеждане 
ПУП – ПП (парцеларен план) за водопроводна 
връзка на парк за селскостопански машини в ПИ 
000046 в местност Край село в землището на с. 
Тръстеник, община Иваново, област Русе. Проек-
тът може да се разглежда в оперативно звено „УТ“ 
ет. 1, ул. Олимпийска 75, с. Иваново. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Община Иваново, ул. 
Олимпийска 75, ет. 1, ТСУ, в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
8058

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило 
оспорване от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, на Решение 
№ П-1 от 14.03.2011 г. на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране, по което е обра-
зувано адм.д. № 5617/2011 по описа на Върховния 
административен съд.
8019

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуал-
ния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване 
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от „Райтър“ – ЕООД, на решение № Ц-010 от 
30.03.2011 г. на ДКЕВР в частта по т. 7, с което 
на основание чл. 21 от Закона за възобновяемите 
и алтернативни енергийни източници и биогори-
ва (отм.) и чл. 4, ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за 
регулиране на цените на електрическата енергия 
е определена преференциална цена за продажба 
на електрическа енергия от водноелектрически 
централи с инсталирана мощност под 10 МВт, 
въведени в търговска експлоатация преди 19 юни 
2007 г. – 112,48 лв./МВтч, по което е образувано 
адм. д. № 5618/2011 по описа на Върховния ад-
министративен съд.
8020

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване 
от Пия Стефанова Беленска от София, ж.к. Мла-
дост 1, бл. 96, вх. В, ап. 43, на Заповед № Z-239 
от 28.03.2007 г. на кмета на Община Созопол, с 
която се одобрява изменение на ПУП – план за 
регулация и застрояване в обхват на поземлени 
имоти с № 1467, 1602, 1473, 1469, 1467 и 1470 в 
местността Мисаря – регулация, по план на гр. Со-
зопол, одобрен със Заповед № РД-02-14-73/1989 г. 
По повод на оспорването е образувано адм.д. 
№ 2595/2010. Заинтересованите страни могат да 
се конституират като ответници в производството 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“.
8038

Административният съд – Габрово, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение 
с нестопанска цел „Дружество за защита на жи-
вотните Севлиево“, гр. Севлиево, ул. Опълченска 
62, БУЛСТАТ 175628598, относно прогласяване 
нищожността на подзаконов нормативен акт – на 
чл. 16, т. 8 и чл. 22 от Наредбата за притежаване и 
отглеждане на кучета на територията на Община 
Севлиево, приета с Решение № 18 от 24.02.2010 г. 
и допълнено с Решение № 004 от 25.01.2011 г. на 
Общинския съвет – гр. Севлиево, във връзка с 
което е образувано адм. дело № 123/2011 по описа 
на Административен съд – Габрово, насрочено за 
20.ІХ.2011 г. от 10 ч.
8037

Административният съд – Сливен, админи-
стративно отделение, призовава Васил Христов 
Бугов с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 18, 
вх. В, ап. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 18.07.2011 г. в 13,30 ч. като заинтересована 
страна по адм. дело № 103/2011, заведено от Иван 
П. Карарадев, Марийка Р. Бугова, Тодор Д. Бугов, 
Радостин Д. Бугов, Станка И. Маринова, Пенка И. 
Иванова, Веса Х. Димитрова. Заинтересованата 
страна да посочи съдебен адрес, в противен слу-
чай делото ще се гледа при условията на чл. 50, 
ал. 2 ГПК (отм.).
8103

Районният съд – гр. Исперих, гражданска ко-
легия, призовава Шефки Акпънар, без постоянен 
и настоящ адрес на територията на РБългария, 
да се яви в съда на 13.09.2011 г. в 9,45 ч. като от-
ветник по гр. д. № 429/2011, заведено от Гюлзаде 
С. Акпънар, за връчване на съдебни книжа по 
чл. 131 и сл. ГПК. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8036

Районният съд – Севлиево, на основание 
чл. 562, ал. 2 ГПК издава Заповед № 1508 от 
31.05.2011 г. по гр. д. № 637 по описа на съда за 
2011 г., като взе предвид следното:

Постъпила е молба от „Идеал Стандарт – Ви-
дима“ – АД, ЕИК 107021444, със седалище и адрес 
на управление Севлиево, ул. Марин Попов 53, п. к. 
5400, в която се сочи, че е акционер в „Амстан 
Хотели“ – АД, ЕИК 107047669, със седалище и 
адрес на управление Севлиево, пл. Свобода 6, 
п. к. 5400. „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, 
притежава временни удостоверения за своите 
акции от капитала на „Амстан Хотели“ – АД, 
описани подробно в молбата. Излага се, че 
„Идеал Стандарт – Видима“ – АД, в качеството 
си на заложен длъжник е заложил всички вре-
менни удостоверения, посочени по-горе/всички 
акции, удостоверени в тези временни удосто-
верения, със заложно джиро от 01.02.2008 г. в 
полза на заложния кредитор – Банк ъф Америка 
Секюритис Лимитид (Banc of America Securities 
Limited), дружество, учредено съгласно закони-
те на Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, регистрирано в регистъра 
на дружествата (Companies House) под номер 
01009248 и с регистриран адрес: ул. Крал Едуард 
2, Лондон ЕС1А 1HQ, Обединено кралство Ве-
ликобритания и Северна Ирландия, и адрес за 
кореспонденция: Канада Скуеър 5, Лондон Е14 
5AQ, Обединено кралство Великобритания и Се-
верна Ирландия. Държането на всички временни 
удостоверения е предадено на заложния креди-
тор – Банк ъф Америка Секюритис Лимитид, и 
понастоящем тези временни удостоверения не 
се държат от „Идеал Стандарт – Видима“ – АД. 
Видно от представената декларация на „Идеал 
Стандарт – Видима“ – АД, от 12.05.2011 г., както 
и от декларацията на пълномощниците на Банк 
ъф Америка Секюритис Лимитид от 27.04.2011 г., 
временните удостоверения № 1, 2, 4, 5, 6 и 7 
от капитала на „Амстан Хотели“ – АД, са из-
губени и към настоящия момент не се държат 
от заложния кредитор и заложният кредитор 
не разполага с информация къде се намират. 
Държането на всички временни удостоверения 
е предадено на заложния кредитор – Банк ъф 
Америка Секюритис Лимитид, и понастоящем 
тези временни удостоверения не се държат от 
„Идеал Стандарт – Видима“ – АД. Моли съда 
да издаде решение за обезсилване на описани в 
същата молба временни удостоверения, удосто-
веряващи правото на собственост върху акции 
от капитала на „Амстан Хотели“ – АД, ЕИК 
107047669. Видно от приложените писмени доказа-
телства – извлечение от книгата на акционерите 
на „Амстан Хотели“ – АД, декларация съгласно 
чл. 561, т. 3 ГПК от Красимир Христов Копчев 
в качеството му на заместник-председател на 
съвета на директорите и представляващ „Идеал 
Стандарт – Видима“ – АД, копия на временни 
удостоверения № 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от капитала 
на „Амстан Хотели“ – АД, във вида им, преди 
да бъдат джиросани с джиро за залог в полза 
на Банк ъф Америка Секюритис Лимитид – са 
изгубени и към настоящия момент не се държат 
от заложния кредитор и заложният кредитор не 
разполага с информация къде се намират. Пред-
ставени са декларации съгласно чл. 561, т. 3 ГПК 
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от Красимир Христов Копчев в качеството му 
на заместник-председател на съвета на директо-
рите и представляващ „Идеал Стандарт – Види-
ма“ – АД, и от Валентина Веселинова Грозева 
в качеството є на пълномощник на Банк ъф 
Америка Секюритис Лимитид, в които се декла-
рират горните обстоятелства. С оглед нормата 
на чл. 562, ал. 1 ГПК следва да бъде издадена 
заповед, с която да бъде поканен държателят на 
посочените временни удостоверения да заяви 
своите права, произтичащи от тях, и да бъде на-
редено на Амстан Хотели“ – АД, ЕИК 107047669, 
със седалище и адрес на управление Севлиево, 
пл. Свобода 6, п. к. 5400, да не извършва пла-
щания на приносителя на подробно описаните 
временни удостоверения, касаещи притежаваните 
от „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, акции. 

Водим от горното и на основание чл. 562 ГПК 
Районният съд – Севлиево, нарежда:

І. Да се покани държателят на описаните по-долу 
временни удостоверения да заяви правата си върху 
тях най-късно до откритото съдебно заседание, 
насрочено за 13.09.2011 г. от 9,30 ч., когато ще се 
разгледа молбата на „Идеал Стандарт – Види-
ма“ – АД, ЕИК 107021444, със седалище и адрес 
на управление Севлиево, ул. Марин Попов 53, п. к. 
5400, за обезсилване на временните удостоверения, 
както следва: 1. временно удостоверение № 1, удос-
товеряващо правото на собственост върху 10 797 
обикновени, поименни, налични акции с право на 
глас с номинална стойност 100 000 неденоминирани 
лева на всяка акция и с обща номинална стойност 
на всички акции 1 079 700 000 неденоминирани 
лева, съответно с номинална стойност 100 деноми-
нирани лева на всяка акция и с обща номинална 
стойност на всички акции 1 079 700 деноминирани 
лева, с номера на акциите от № 1 до № 10 797 от 
регистрирания капитал на „Амстан Хотели“ – АД; 
2. временно удостоверение № 2, удостоверяващо 
правото на собственост върху 1799 обикновени, 
поименни, налични акции с право на глас с но-
минална стойност 100 000 неденоминирани лева 
на всяка акция и с обща номинална стойност на 
всички акции 179 900 000 неденоминирани лева, 
съответно с номинална стойност 100 деноминирани 
лева на всяка акция и с обща номинална стойност 
на всички акции 179 900 деноминирани лева, с 
номера на акциите от № 10 798 до № 12 596 от 
регистрирания капитал на „Амстан Хотели“ – АД; 
3. временно удостоверение № 4, удостоверяващо 
правото на собственост върху 17 068 обикнове-
ни, поименни, налични акции с право на глас 
с номинална стойност 100 лева на всяка акция, 
с обща номинална стойност на всички акции 1 
706 800 лева, с номера на акциите от № 16 197 до 
№ 33 264 от регистрирания капитал на „Амстан 
Хотели“ – АД; 4. временно удостоверение № 5, 
удостоверяващо правото на собственост върху 8854 
обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас с номинална стойност 100 лева на всяка 
акция, с обща номинална стойност на всички акции 
885 400 лева, с номера на акциите от № 33 265 до 
№ 42 118 от регистрирания капитал на „Амстан 
Хотели“ – АД; 5. временно удостоверение № 6, 
удостоверяващо право на собственост върху 4163 
обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас с номинална стойност 100 лева на всяка 
акция, с обща номинална стойност на всички акции 

416 300 лева, с номера на акциите от № 42 119 до 
№ 46 281 от регистрирания капитал на „Амстан 
Хотели“ – АД; 6. временно удостоверение № 7, 
удостоверяващо право на собственост върху 3862 
обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас с номинална стойност 100 лева на всяка 
акция, с обща номинална стойност на всички 
акции 386 200 лева, с номера на акциите от № 46 
282 до № 50 143 от регистрирания капитал на 
„Амстан Хотели“ – АД.

В случай че държателят не заяви своите права, 
ценните книги ще бъдат обезсилени.

II. Задължава „Амстан Хотели“ – АД, ЕИК 
107047669, със седалище и адрес на управление 
Севлиево, пл. Свобода 6, п. к. 5400, да не издава 
акции и да не извършва плащане по: 1. временно 
удостоверение № 1, удостоверяващо правото на 
собственост върху 10 797 обикновени, поименни, 
налични акции с право на глас с номинална стой-
ност 100 000 неденоминирани лева на всяка акция 
и с обща номинална стойност на всички акции 
1 079 700 000 неденоминирани лева, съответно 
с номинална стойност 100 деноминирани лева 
на всяка акция и с обща номинална стойност 
на всички акции 1 079 700 деноминирани лева, 
с номера на акциите от № 1 до № 10 797 от ре-
гистрирания капитал на „Амстан Хотели“ – АД; 
2. временно удостоверение № 2, удостоверяващо 
правото на собственост върху 1799 обикновени, 
поименни, налични акции с право на глас с но-
минална стойност 100 000 неденоминирани лева 
на всяка акция и с обща номинална стойност на 
всички акции 179 900 000 неденоминирани лева, 
съответно с номинална стойност 100 деномини-
рани лева на всяка акция и с обща номинална 
стойност на всички акции 179 900 деноминира-
ни лева, с номера на акциите от № 10 798 до 
№ 12 596 от регистрирания капитал на „Амстан 
Хотели“ – АД; 3. временно удостоверение № 4, 
удостоверяващо правото на собственост върху 
17 068 обикновени, поименни, налични акции 
с право на глас с номинална стойност 100 лева 
на всяка акция, с обща номинална стойност на 
всички акции 1 706 800 лева, с номера на акци-
ите от № 16 197 до № 33 264 от регистрирания 
капитал на „Амстан Хотели“ – АД; 4. временно 
удостоверение № 5, удостоверяващо правото на 
собственост върху 8854 обикновени, поименни, 
налични акции с право на глас с номинална 
стойност 100 лева на всяка акция, с обща номи-
нална стойност на всички акции 885 400 лева, с 
номера на акциите от № 33 265 до № 42 118 от ре-
гистрирания капитал на „Амстан Хотели“ – АД; 
5. временно удостоверение № 6, удостоверяващо 
право на собственост върху 4163 обикновени, 
поименни, налични акции с право на глас с 
номинална стойност 100 лева на всяка акция, 
с обща номинална стойност на всички акции 
416 300 лева, с номера на акциите от № 42 119 до 
№ 46 281 от регистрирания капитал на „Амстан 
Хотели“ – АД; 6. временно удостоверение № 7, 
удостоверяващо право на собственост върху 3862 
обикновени, поименни, налични акции с право 
на глас с номинална стойност 100 лева на всяка 
акция, с обща номинална стойност на всички 
акции 386 200 лева, с номера на акциите от 
№ 46 282 до № 50 143 от регистрирания капитал 
на „Амстан Хотели“ – АД. 
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Насрочва открито съдебно заседание за 
13.09.2011 г. от 9,30 ч., за която дата да се призове 
молителят „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, 
ЕИК 107021444 със седалище и адрес на упра-
вление Севлиево, ул. Марин Попов 53, п. к. 5400.

Копие от заповедта да се изпрати на „Идеал 
Стандарт – Видима“ – АД, ЕИК 107021444, със 
седалище и адрес на управление Севлиево, ул. 
Марин Попов 53, п. к. 5400, и на „Амстан Хоте-
ли“ – АД, ЕИК 107047669, със седалище и адрес 
на управление Севлиево, пл. Свобода 6, п. к. 5400.
7925

Районният съд – Севлиево, на основание 
чл. 562, ал. 2 ГПК издава Заповед № 1501 от 
31.05.2011 г. по гр. д. № 639 по описа на съда за 
2011 г., като взе предвид следното:

Постъпила е молба от „Идеал Стандарт – Ви-
дима“ – АД, ЕИК 107021444, със седалище и 
адрес на управление Севлиево, ул. Марин По-
пов 53, п.к. 5400, в която се сочи, че е акционер 
в „Севлиевогаз – 2000“ – АД, ЕИК 107063552, 
със седалище и адрес на управление Севлиево, 
ул. Петко Рачев Славейков 1, п.к. 5400, „Идеал 
Стандарт – Видима“ – АД, и притежава описани 
подробно временни удостоверения за своите ак-
ции от капитала на „Севлиевогаз – 2000“ – АД.

Излага се, че „Идеал Стандарт – Видима“ в 
качеството си на заложен длъжник е заложил 
всички временни удостоверения, посочени 
по-горе, всички акции, удостоверени в тези 
временни удостоверения, със заложно джиро 
от 01.02.2008 г. в полза на заложния кредитор, 
Банк ъф Америка Секюритис Лимитид (Banc of 
America Securities Limited), дружество, учредено 
съгласно законите на Обединено кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия, регистрирано 
в регистъра на дружествата (Companies House) 
под номер 01009248 и с регистриран адрес: ул. 
Крал Едуард 2, Лондон ЕС1А 1HQ, Обединено 
кралство Великобритания и Северна Ирландия, 
и адрес за кореспонденция: Канада Скуеър 5, 
Лондон Е14 5AQ, Обединено кралство Велико-
британия и Северна Ирландия. Държането на 
всички временни удостоверения е предадено на 
заложния кредитор, Банк ъф Америка Секю-
ритис Лимитид и понастоящем тези временни 
удостоверения не се държат от „Идеал Стан-
дарт – Видима“ – АД.

Моли съда да издаде решение за обезсилване на 
описани в същата молба временни удостоверения, 
удостоверяващи правото на собственост върху 
акции от капитала на „Севлиевогаз – 2000“ – АД, 
ЕИК 107063552.

Видно от приложените писмени доказател-
ства – извлечение от книгата на акционерите на 
„Севлиевогаз – 2000“ – АД, копия на временни 
удостоверения № 2, 3 и 6 от капитала на „Сев-
лиевогаз – 2000“ – АД (във вида им, преди да 
бъдат джиросани с джиро за залог в полза на 
Банк ъф Америка Секюритис Лимитид, вкл. 
от представената декларация на „Идеал Стан-
дарт – Видима“ – АД, от 12.05.2011 г., както и от 
декларацията на пълномощниците на Банк ъф 
Америка Секюритис Лимитид от 27.04.2011 г., 
временните удостоверения № 2, 3 и 6 от капитала 
на „Севлиевогаз 2000“ – АД, са изгубени и към 
настоящия момент не се държат от заложния 
кредитор и заложният кредитор не разполага с 
информация къде се намират.

Представени са декларации съгласно чл. 561, 
т. 3 ГПК от Красимир Христов Копчев в ка-
чеството му на заместник-председател на съвета 
на директорите и представляващ „Идеал Стан-
дарт – Видима“ – АД, и от Валентина Веселинова 
Грозева в качеството є на пълномощник на Банк 
ъф Америка Секюритис Лимитид, в които се 
декларират горните обстоятелства.

С оглед нормата на чл. 562, ал. 1 ГПК следва 
да бъде издадена заповед, с която да бъде поканен 
държателят на посочените временни удостовере-
ния да заяви своите права, произтичащи от тях, 
и да бъде наредено на „Севлиевогаз 2000“ – АД, 
да не извършва плащания на приносителя на 
подробно описаните временни удостоверения, 
касаещи притежаваните от „Идеал Стандарт – Ви-
дима“ – АД, акции.

Водим от горното и на основание чл. 562 ГПК 
Районният съд – Севлиево, нарежда: 

I. Да се покани държателят на описаните по-
долу временни удостоверения да заяви правата 
си върху тях най-късно до откритото съдебно 
заседание, насрочено за 13.09.2011 г. от 9 ч., 
когато ще се разгледа молбата на „Идеал Стан-
дарт – Видима“ – АД, със седалище и адрес на 
управление Севлиево, ул. Марин Попов 53, п.к. 
5400, за обезсилване на временните удостовере-
ния, както следва:

1. Временно удостоверение № 2, удостоверява-
що правото на собственост върху 339 обикновени 
поименни налични акции с право на глас с но-
минална стойност 1216 лв. на всяка акция с обща 
номинална стойност на всички акции 412 224 лв., 
с номера на акциите от № 661 до № 999, от реги-
стрирания капитал на „Севлиевогаз – 2000“ – АД.

2. Временно удостоверение № 3, удостове-
ряващо правото на собственост върху 1 обик-
новена поименна налична акция с право на 
глас с номинална стойност 1216 лв., с номер 
на акцията 1000, от регистрирания капитал на 
„Севлиевогаз – 2000“ – АД, ЕИК 107063552, със 
седалище и адрес на управление Севлиево, ул. 
Петко Рачев Славейков 1, п.к. 5400.

3. Временно удостоверение № 6, удостоверя-
ващо право на собственост върху 430 обикновени 
поименни налични акции с право на глас с но-
минална стойност 1216 лв., всяка с обща номи-
нална стойност 522 880 лв., с номера на акциите 
от № 1425 до № 1855, от регистрирания капитал 
на „Севлиевогаз – 2000“ – АД.

В случай че държателят не заяви своите права, 
ценните книги ще бъдат обезсилени.

ІІ. Задължава „Севлиевогаз – 2000“ – АД, ЕИК 
107063552, със седалище и адрес на управление 
Севлиево, ул. Петко Рачев Славейков 1, п.к. 5400, 
да не издава акции и да не извършва плащане по:

1. Временно удостоверение № 2, удостоверя-
ващо правото на собственост върху 339 обикно-
вени поименни налични акции с право на глас 
с номинална стойност 1216 лв. на всяка акция, 
с обща номинална стойност на всички акции 
412 224 лв., с номера на акциите от № 661 до 
№ 999, от регистрирания капитал на „Севлиево-
газ – 2000“ – АД.

2. Временно удостоверение № 3, удостоверя-
ващо правото на собственост върху 1 обикновена 
поименна налична акция с право на глас с но-
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минална стойност 1216 лв., с номер на акцията 
1000 от регистрирания капитал на „Севлиево-
газ – 2000“ – АД.

3. Временно удостоверение № 6, удостоверя-
ващо право на собственост върху 430 обикновени 
поименни налични акции с право на глас с номи-
нална стойност 1216 лв. всяка с обща номинална 
стойност 522 880 лв., с номера на акциите от 
№ 1425 до № 1855, от регистрирания капитал на 
„Севлиевогаз – 2000“ – АД.

Насрочва се открито съдебно заседание за 
13.09.2011 г. от 9 ч., за която дата да се призове 
молителят „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, 
със седалище и адрес на управление Севлиево, 
ул. Марин Попов 53, п.к. 5400.

Копие от заповедта да се изпрати на „Идеал 
Стандарт – Видима“ – АД, със седалище и адрес 
на управление Севлиево, ул. Марин Попов 53, 
п.к. 5400, и на „Севлиевогаз – 2000“ – АД, ЕИК 
107063552, със седалище и адрес на управление 
Севлиево, ул. Петко Рачев Славейков 1, п.к. 5400.
7924

Плевенският окръжен съд на основание чл. 28, 
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че в същия съд е обра-
зувано гр.д. № 283/2011 по постъпило мотивирано 
искане по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията 
за установяване на имущество, придобито по прес-
тъпен начин със седалище София (мотивираното 
искане има действие на искова молба) против 
ответниците Христо Петков Стоянов и Софка 
Пенчева Стоянова, и двамата от Плевен, ж.к. 
Дружба, бл. 212А, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за отнемане 
в полза на държавата следното имущество:

– Недвижим имот, представляващ апартамент 
№ 2 в сграда на ЖСК в Плевен, ж.к. Дружба, 
бл. 212А, вх. Б, ет. 1, състоящ се от една стая, 
столова, бокс, баня, тоалетна и дрешник, с площ 
48,22 кв.м, ведно с избено помещение № 11 с площ 
20,90 кв.м и таванско помещение № 4 с площ 12,05 
кв.м, при граници и съседи, подробно описани в 
исковата молба, ведно със съответните идеални 
части от общите части на сградата и от правото 
на строеж върху държавна земя, собственост на 
ответниците.

– Лек автомобил „Волво 460“ с ДК № ЕН 
9110 АН, рама XLBLC793ESC659296, двигател 
D19T266C010092, с първоначална регистрация 
20.04.1995 г., собственост на ответниците.

– Сумата 178,20 лв., представляваща получе-
на от ответниците продажна цена на недвижим 
имот съгласно нотариален акт № 19, том VІ, дело 
№ 1019 от 25.04.1994 г.

– Сумата 2300 лв., представляваща получена 
от ответниците продажна цена на недвижим имот 
съгласно нотариален акт № 7, том ІІІ, рег. № 3033, 
дело № 675/1999, вписан в СВ при РС – Плевен, 
с акт № 6, том ІХ, дело № 1606/1999, вх. рег. 
№ 3553 от 4.08.1999 г.

– Сумата 12 300 лв., представляваща получена 
от ответниците продажна цена на недвижим имот 
съгласно нотариален акт № 95, том ІІІ, рег. № 2310, 
дело № 354/2003, вписан в СВ при РС – Плевен, 
с акт № 36, том ХVІІ, дело № 3705/2003, вх. рег. 
№ 6284 от 16.07.2003 г.

– Сумата 86,50 лв., получена при продажбата 
на лек автомобил „Ауди 80“ с рег. № ЕН 5877 
АА, рама № 8192194768, двигател Y361995.

– Сумата 41,60 лв., получена при продажбата 
на лек автомобил „Опел Кадет“ с рег. № ПЛ 
9605 Л, рама № W0L000034C5179739, двигател 
160AX14437280.

– Сумата 0,21 лв. – налична сума по банкова 
сметка № 17321382456007 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
клон Плевен, с титуляр Христо Петков Стоянов, 
ведно със законната лихва върху тази сума, 
считано от датата на подаване на исковата мол-
ба – 17.03.2011 г., до окончателното є заплащане.

– Наличната сума в размер 0 лв. по банкова 
сметка IBAN BG07IORT80451001903200 в ТБ 
„Инвестбанк“ – АД, клон „София Раковски“, с 
титуляр Христо Петков Стоянов, ведно със за-
конната лихва върху тази сума, считано от датата 
на подаване на исковата молба – 17.03.2011 г., до 
окончателното є заплащане.

Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в 
който заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху гореописаното имущес-
тво, е най-късно в първото заседание, което е 
насрочено за 4.01.2012 г. от 14 ч.
7895

Русенският окръжен съд в закрито заседание 
с определение от 8.06.2011 г. обявява, че в съда на 
11.10.2010 г. по мотивирано искане с вх. № 9211 
от 11.10.2010 г. от Комисията за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност 
чрез председателя Стоян Кушлев срещу Пламен 
Георгиев Косев, Светла Димитрова Косева и 
Силвена Пламенова Пенчева е образувано гр.д. 
№ 854/2010 относно отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност, 
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена 
на иска 518 851 лв. Със същото се иска отнемане 
в полза на държавата на следното имущество:

– Недвижим имот, представляващ 91/241,30 
ид.ч. от дворно място, цялото по нотариален 
акт с площ 241,30 кв.м, а по скица № КР1-1729 
от 13.04.2007 г., издадена от Община Русе, с 
площ 243 кв.м, представляваща урегулиран 
поземлен имот X, квартал 420, от имот 4667 по 
кадастрален план на гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, 
одобрен със заповеди № 434 от 2.07.1985 г. на 
ИК на ГТС и № 1838 от 11.10.1996 г. ЧИЗРП, с 
административен адрес Русе, ул. Яне Сандан-
ски 20, при граници: УПИ ІХ от квартал 420 и 
улица, а съгласно скица на поземлен имот на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
с идентификатор 63427.2.4667, с адрес на имота: 
Русе, п.к. 7000, ул. Яне Сандански 20, с площ 248 
кв.м, заедно с построените в него триетажна жи-
лищна сграда с магазин и офис в партерния етаж, 
състояща се от първи нежилищен етаж, в който 
се намират: магазин с площ 43,51 кв.м, изба-склад 
към магазина с площ 21,60 кв.м, а съгласно схема 
№ 4781 от 2.06.2010 г. на самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 63427.2.4667.1.2, адрес на 
имота: Русе, ул. Яне Сандански 20, вх. 1, ет. 1, с 
площ 43,51 кв.м, като самостоятелният обект се 
намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 63427.2.4667, с предназначение 
на самостоятелния обект за търговска дейност, 
прилежащи части: изба-склад с площ 21,60 кв.м; 
офис с площ 11,63 кв.м, а съгласно схема № 4780 
от 2.06.2010 г. на самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 63427.2.4667.1.1, адрес на имота: 
Русе, п.к. 7000, ул. Яне Сандански 20, вх. 1, ет. 1, 
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с площ 11,63 кв.м. Самостоятелният обект се 
намира в сграда № 1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 63427.2.4667, с предназна-
чение на самостоятелния обект за офис; втори 
етаж – първи жилищен, със застроена площ 
89,70 кв.м, представляващ двустаен апартамент, 
състоящ се от спалня, дневна, кухня и санитарни 
помещения, ведно с прилежащо избено помещение 
1, ведно със съответните идеални части от общите 
части на сградата и от правото на собственост 
върху описаното дворно място, а съгласно схема 
№ 4783 от 2.06.2010 г. на самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 63427.2.4667.1.3, с адрес 
на имота: Русе, п.к. 7000, ул. Яне Сандански 20, 
вх. 1, ет. 3, с площ 89,70 кв.м. Самостоятелният 
обект се намира в сграда № 1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 63427.2.4667, 
с предназначение на самостоятелния обект: 
жилище, апартамент, прилежащи части: изба 
№ 1, съответните ид.части от сградата; трети 
етаж – втори жилищен етаж, със застроена 
площ 89,70 кв.м, представляващ двустаен апар-
тамент, състоящ се от спалня, дневна, кухня 
и санитарни помещения, ведно с прилежащо 
избено помещение № 1, ведно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на собственост върху описаното дворно 
място, а съгласно схема № 4783 от 2.06.2010 г. на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
63427.2.4667.1.4, адрес на имота: Русе, п.к. 7000, ул. 
Яне Сандански 20, вх. 1, ет. 3, с площ 89,70 кв.м. 
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
63427.2.4667, с предназначение на самостоятелния 
обект: жилище, апартамент, прилежащи части: 
изба № 2, съответните ид.ч. от сградата; четвърти 
етаж – трети жилищен, със застроена площ 89,70 
кв.м, представляващ мансарден апартамент, със-
тоящ се от спалня, дневна-кухня, тераса, преддве-
рие и санитарни помещения, ведно с прилежащо 
избено помещение № 3, ведно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на собственост върху описаното дворно 
място, а съгласно схема № 4784 от 2.06.2010 г. 
на самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор 63427.2.4667.1.5, с адрес на имота: Русе, п.к. 
7000, ул. Яне Сандански 20, вх. 1, ет. 4, с площ 
89,70 кв.м. Самостоятелният обект се намира 
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 63427.2.4667, с предназначение 
на самостоятелния обект: жилище, апартамент, 
прилежащи части: изба № 3, съответните ид.ч. от 
сградата, придобит от Пламен Георгиев Косев с 
нотариален акт за покупко-продажба № 33, том ІV, 
рег. № 5710, дело № 497/2007, вписан в Службата 
по вписванията с вх.рег. № 5939 от 3.05.2007 г., 
акт 93, том ХVІІ, дело 4224/2007.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел 325 
ТД, с ДК № Р 23 86 РВ, дата на първа регис-
трация 4.01.1993 г., рама № WBACC2100FG32527, 
двигател № 256T132047664, придобит от Пламен 
Георгиев Косев.

– Лек автомобил марка и модел „Шкода“ 120 
Л, с ДК № Р 4874 АА, дата на първа регистрация 
14.08.1979 г., придобит от Пламен Георгиев Косев.

– Лек автомобил марка и модел „Исузу Тропер“, 
с ДК № Р 8014 РР, дата на първа регистрация 

27.08.1992 г., рама № IACVS522E4478124, двигател 
256857, придобит от Пламен Георгиев Косев. 

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт за продажба на недвижим имот 
№ 24, том V, рег. № 7392, дело № 2007, вписан 
в Службата по вписванията при РРС, с вх. рег. 
№ 7443 от 5.06.2007 г., акт № 153, том ХХІІ, дело 
№ 5597/2007, в размер 62 200 лв., от Пламен Ге-
оргиев Косев и Светла Димитрова Косева.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт за покупко-продажба № 181, том 
ХІІ, вх. рег. № 4976 от 29.03.2010 г., дело № 2597, 
в размер 41 280 лв., от Пламен Георгиев Косев 
и Светла Димитрова Косева.

– Сумата от продажбата на лек автомобил 
марка „Форд“, модел „Сиера“, с ДК № Р 99 58 
ВА, до 28.01.2004 г., дата на първа регистрация 
27.08.1992 г., рама № WF0AXXGBBAFU22370, 
двигател № FU 22370, в размер 4870 лв., от Пла-
мен Георгиев Косев и Светла Димитрова Косева.

– 500 дружествени дяла по 10 лева всеки един 
от тях от капитала на „Косев груп“ – ЕООД, 
ЕИК 117627407, решение № 145 от 20.01.2005 г. по 
ф.д.№ 56/2005 на ОС – Русе, седалище и адрес на 
управление: Русе, пл. Дунав 10, в размер 5000 лв., 
собственост на Пламен Георгиев Косев.

– Сумата в размер 33,24 евро, равняващи се на 
65 лв., ведно с лихвите по сметка спестовен влог 
в евро с № BG 27PIRB80874600978313 в „Банка 
Пиреос“ – АД, клон Русе, с титуляр Пламен Ге-
оргиев Косев.

– 1/2 идеална част от поземлен имот с иден-
тификатор 63427.2.479, с адрес на имота: Русе, 
пл. Дунав 10, целият с площ 242 кв.м, съгласно 
документ за собственост с площ 249 кв.м, с трайно 
предназначение на територията – урбанизирана; 
начин на трайно ползване – ниско застрояване (10 
м), със стар идентификатор 479, кв. 59, при съседи: 
63427.2.480, 63427.2.486, 63427.2.478, 63427.2.475, 
заедно с притежаваното жилище във външната 
част от жилищната сграда (откъм страната на 
пл. Дунав), представляваща самостоятелно жи-
лище, застроено върху 56 кв.м, състоящо се от 
две стаи, вестибюл, кухненски бокс и антре с 
тавана над тях, както и избено помещение под 
тези стаи с 1/2 ид.ч. от стълбището – вход за ма-
зата, с право на ползване на същия вход, както 
и ползването реално на 1/3 ид.части от мазата 
под стаята на другия съсобственик на имота и 
ползването на тази част съобразно нуждите, 1/2 
ид.части от външния клозет, представляващо 
56/110 ид.ч. от правото на собственост на сграда 
с идентификатор 63427.2.479.1, с адрес на имота: 
Русе, пл. Дунав 10, със застроена площ 110 кв.м, 
брой етажи: един, предназначение: жилищна 
сграда – многофамилна, придобит от Силвена 
Пламенова Пенчева с нотариален акт за дарение 
на недвижим имот № 110, том І, рег. № 2416, 
дело № 70 от 19.02.2010 г., вписан в Службата по 
вписванията – Русе, с вх. рег. № 1724, акт № 40, 
том 4, дело № 680/2010.

Делото е насрочено за 17.11.2011 г. от 10 ч. 
Срокът, в който заинтересованите лица могат да 
предявят претенциите си върху имуществото, е 
до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
8043
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Софийският градски съд, І гр. отделение, 6 
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД 
уведомява, че има образувано гр. д. № 12603/2009 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за установяване на имущество, придо-
бито от престъпна дейност срещу Асен Андреев 
Дянков с постоянен адрес Разград, ул. Росица 
28А, и настоящ адрес София, ж. к. Красно село, 
ул. Лерин 14, вх. Б, ап. 4, Мариана Аврамова 
Дянкова с постоянен адрес София, ж. к. Красно 
село, ул. Лерин 14, вх. Б, ап. 4, и „Калос“ – ООД, 
БУЛСТАТ 116507401, със седалище и адрес на 
управление Разград, ул. Росица 28А, и същото е 
насрочено за първо открито съдебно заседание 
на 06.12.2011 г. в 15 ч.

Определя двумесечен срок от датата на обна-
родването в „Държавен вестник“ на заинтересо-
ваните лица да предявят претенции върху иму-
ществото, притежавано от Асен Андреев Дянков, 
Мариана Аврамова Дянкова и „Калос“ – ООД, 
както следва:

От Асен Андреев Дянков и Мариана Аврамова 
Дянкова:

– Урегулриран поземлен имот с площ 550 кв.м, 
представляващ парцел XXI, пл. № 293, от квар-
тал № 25, по регулационния план на с. Иваняне, 
при граници по скица: от две страни – улици, 
урегулиран поземлен имот Х-292 и урегулиран 
поземлен имот IX-293, заедно с построената в него 
масивна двуетажна жилищна сграда, ЗП 85,20 
кв.м и РЗП 220,95 кв.м, състояща се от: сутерен 
на кота – 2,40 м, включващ вътрешно стълбище 
към първия етаж и мазе; първи жилищен етаж 
на кота -0.00 м, включващ: коридор, вътрешно 
стълбище към сутерена и втория етаж, дневна 
и столова с тераса и кухня, баня с тоалетна 
и мокро помещение; втори жилищен етаж на 
кота +2,70 м, включващ: вътрешно стълбище, 
коридор, четири спални, три балкона, две бани 
с тоалетни.

– Поземлен имот № 177 (представляващ по ски-
ца-проект № 01400 от 22.03.2007 г. на ОС„ЗГ“– гр. 
Нови Искър, имот с пл. № 024001, в землището 
на Обеля, Столична община, район „Връбница“, 
местност Среднорек), за който поземлен имот 
№ 177, заедно с поземлен имот № 156, е отреден 
урегулиран поземлен имот VІІІ-156, 177 – общ. 
обсл., от кв. 3 по плана на гр. София, местност 
Милево ханче, с площ 3872 кв.м, при реална част 
съгласно скица-проект № 01122 от 07.09.2006 г. на 
ОС„ЗГ“ – гр. Нови Искър, представлява имот с 
пл. № 010002, с начин на трайно ползване – нива 
IV кат., намиращ се в землището на Обеля, ЕКА-
ТТЕ 99129, Столична община, район „Връбница“, 
местност Язо, с площ на реалната част 766 кв.м, 
при съседи на урегулирания имот по нотариален 
акт: УПИ ІІ-107, УПИ V-171 – общински, УПИ 
VI-146, поземлен имот № 177 и УПИ VІІ – об-
щинско обслужване, при съседи на реалната част 
по цитираната по-горе скица-проект; на северо-
изток – имот пл. № 024001 – нива на „Глобал 
Риал Естейт“ – ООД, с дължина на границата 
22,99 м, на югоизток – имот пл. № 024001 – нива 
на „Глобал Риал Естейт“ – ООД, с дължина на 
границата 37,44 м, на северозапад – имот пл. 
№ 024002 – нива на Даниел Кирилов Манолов и 
др., с дължина на границата 38,95 м, и на югоизток 
имот пл. № 000004 – пътна мрежа на Столична 
община – пътища с дължина на границата 23,03 м.

 – Лек автомобил марка и модел „Фолкс-
ваген Пасат“ с рег. № СА 1643 КМ, рама 
№ WVWZZZ3АZТВВ49821.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 164, том IV, рег. № 14432, дело 
№ 734/2007 от 27.11.2007 г., в размер 12 320 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 25, том 9, рег. № 48940, дело 
№ 1073/2003 от 23.12.2003 г., в размер 10 642 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 47, том 9, рег. № 9008, дело 
№ 1091/2003 от 30.12.2003 г., в размер на 4146,50 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 192, том 3, рег. № 3533, дело 
№ 401/2002 от 18.06.2002 г., в размер 2694,90 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт № 43, том 2, рег. № 1767, дело 
№ 198/2007 от 08.03.2007 г., в размер 14 000 лв.

Сумата от продажбата на недвижим имот с 
нотариален акт № 199, том 1, рег. № 2152, дело 
№ 158/2006 от 14.03.2006 г., в размер 2000 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот с 
нотариален акт № 120, том 8, рег. № 8420, дело 
№ 687/2003 от 29.12.2003 г., в размер 1698 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт № 36, том 4, рег. № 3820, дело 
№ 438/2002 от 28.06.2002 г., в размер 1147,10 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт № 35, том 4, рег. № 3818, дело 
№ 437/2002 от 28.06.2002 г., в размер 1238,50 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт № 37, том 4, рег. № 3821, дело 
№ 439/2002 от 28.06.2002 г., в размер 3482,80 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 130, том 1, рег. № 722, дело 
№ 50/2004 от 30.01.2004 г., в размер 1199,20 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот с 
нотариален акт № 198, том 2, рег. № 2400, дело 
№ 216/2005 от 19.09.2005 г., в размер 2920 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 26, том 4, рег. № 3754, дело 
№ 429/2002 от 26.06.2002 г., в размер 4116,80 лв.

– Сумата от продажбата на недвижими имоти 
с нотариален акт № 50, том 4, рег. № 1422, дело 
№ 68/2003 от 05.03.2003 г., в размер 2304 лв.

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт № 185, том 2, рег. № 1517, дело 
№ 283/2002 от 13.08.2002 г., в размер 2812,10 лв.

– Сумата от продажбата на лек автомобил 
марка ВАЗ-21213 с рег. № РР 4103 АВ, рама 
№ХТА212130Т1160906, двигател № 212133828563, 
в размер 1000 лв.

От Асен Андреев Дянков:
– 95 дяла, всеки по 50 лв., от капитала на 

„Калос“ – ООД, БУЛСТАТ 116507401, рег. с ре-
шение № 326 от 11.05.2000 г. по ф. д. № 326/2000, 
със седалище и адрес на управление Разград, ул. 
Росица 28А, в размер 4750 лв.

– Сумата от продажбата на огнестрелно ловно 
оръжие в размер 18 200 лв.

От Мариана Аврамова Дянкова:
– 53 акции на „Балканфарма – Разград“ – АД, 

емисия ВG11АNRААТ17 „Балкан Фарма – раз-
град“ – АД, на името на Мариана Аврамова 
Дянкова.

От „КАЛОС“ – ООД:
– Товарен автомобил марка „Тойота Хай лукс“ 

с рег. № РР 3259 АС, рама №JТFVD526Х00005996, 
двигател №2L5081645.
8021
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Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 16.I.2008 г. по ф.д. № 5142/2006 вписа про-
мени за „Обединена компания Варна“ – ООД: 
вписва увеличение капитала на дружеството от 
112 000 лв. на 182 000 лв.; заличава като съдруж-
ник „Марис – 2002“ – ЕООД, и вписва като такъв 
„Марис – 7“ – ООД.
11470

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
13.XII.2007 г. по ф.д. № 6284/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Мак 19“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на упавление Варна, ул. Дебър 
1, с предмет на дейност: търговска дейност в 
страната и в чужбина, търговско представителство 
и посредничество, реклама и фотография, покуп-
ка на стоки с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство 
и реализация на селскостопанска продукция, 
услуги в областта на бита, промишлеността и 
селското стопанство, транспортна, хотелиерска, 
ресторантьорска, туристическа дейност, сделки 
с интелектуална собственост, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Светлана Николаевна Ухнальова, 
която го управлява и представлява.
11471

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г. 
по ф.д. № 6570/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Булгар транс“ – ЕООД, със седали-
ще и адрес на управление Варна, бул. Владислав 
Варненчик 112, ет. 5, с предмет на дейност: про-
изводство и покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален или обработен 
вид, рекламна, комисионна дейност, сделки с 
интелектуална собственост, превоз на пътници и 
товари в страната и в чужбина, лизинг, търговско 
представителство и посредничество, вътрешно- и 
външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, 
хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, 
туристическа дейност, покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
както и всякаква дейност, разрешена със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала „Булгар груп“ – ООД, и се управлява и 
представлява от Шавкат Мидхатович Хабибулин и 
Илдар Шавкатович Хабибулин заедно и поотделно.
11472

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 6630/2007 вписа в регистъра за 
търговски дружества еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Ню стоун комерс“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Неофит Рилски, бл. 22, ет. 6, ап. 6, с предмет 
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, жилищно 
строителство и жилищни ремонти, посреднически 
услуги, отдаване под наем на недвижими имоти, 
консултантски, информационни и управленски 
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собстве-
но производство, търговско представителство 

и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и сделки с интелектуална 
собственост, ресторантьорство, хотелиерство и 
туризъм (след лиценз), производство, обработка 
и пласмент на селскостопански продукти. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Петър Стефанов Пашанков, който 
го управлява и представлява.
11473

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1880/2001 вписа промяна 
за „Барукар“ – ООД: вписва промяна в начина 
на управление: заедно и поотделно от двамата 
управители.
11474

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5861/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Стил – строй 1“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Младост, бл. 105, вх. 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на 
дейност: строително-монтажни работи, проекти-
ране, реконструкция, ремонт и обзавеждане на 
жилищни, промишлени обекти и отдаване под 
наем, строителство и инвеститорски контрол, 
заведения за хранене и развлечения, хотелиерство 
и ресторантьорство (след лиценз), туристическа, 
туроператорска и агентска дейност (след лиценз), 
организиране на екскурзии в страната и в чужбина 
и други услуги, свързани с вътрешния и междуна-
родния туризъм (след лиценз), търговия на едро 
и дребно, външно- и вътрешнотърговска дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
маркетингови, информационни, импресарски и 
консултантски услуги, рекламно-издателска дей-
ност, транспортна дейност – превоз на пътници 
и товари в страната и в чужбина (след лиценз), 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова 
дейност, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, посредническа дейност при 
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем 
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Жельо Иванов Петков 
и Милен Георгиев Павлов, които го управляват 
и представляват заедно и поотделно.
11475

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 6360/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Камсити“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, бул. 
Сливница 98, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски и турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Раджабалиев Хусен 
Камалович, който го управлява и представлява.
11476
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ вписва 
промяна по ф.д. № 5280/2006 за „Прима Фар-
ма“ – ООД: преобразува дружеството в еднолично 
дружество с ограничена отговорност с наименова-
ние „Прима Фарма“ – ЕООД; освобождава като 
съдружник и управител Димитричка Димитрова 
Бояджиева; вписва като едноличен собственик 
на капитала Цветелина Калчева Табакова, която 
ще управлява и представлява дружеството; за-
личава досегашния предмет на дейност и вписва 
нов предмет на дейност: търговия на дребно с 
лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ; зали-
чава досегашния адрес на управление и вписва 
нов адрес на управление: Варна, бул. Владислав 
Варненчик 212, бл. 12, вх. В, ет. 5, ап. 82.
11477

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 6276/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорост „Андреас 
Модесту“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Пловдив  15, ет. 3, ап. 3, 
с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови и лицензионни 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски сделки 
или сделки по предоставянето на други услуги, 
търговско представителство и посредничество, 
сделки с интелектуална собственост, лизинг, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижи-
ми имоти с цел продажба, всякакви дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала Андреас 
Модесту, който го управлява и представлява.
11478

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
13.XII.2007 г. по ф.д. № 6278/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Террис“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Възраждане, бл. 76, вх. Д, ет. 1, ап. 83, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, хоте-
лиерски, туристически, рекламни, информацион-
ни, програмни, импресарски сделки или сделки 
по предоставянето на други услуги, търговско 
представителство и посредничество, сделки с 
интелектуална собственост, лизинг, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Продромос Продрому, 
който го управлява и представлява.
11479

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6056/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Акватория – 7“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Младост, бл. 114А, вх. 3, ет. 2, ап. 4, с предмет 
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажбата им, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажбата 
им в първоначален, преработен или обработен 
вид в страната и в чужбина, производство на 
стоки с цел продажбата им в страната и в чуж-
бина, производство на селскостопански продукти 
с цел продажбата им в страната и в чужбина, 
комисионна, спедиционна, складова и лизингова 
дейност, дейност на търговско представителство и 
посредничество, брокерска дейност, туристическа, 
хотелиерска, превозна, рекламна, информацион-
на, програмна дейност или дейност, свързана с 
предоставянето на други услуги, сделки с инте-
лектуална собственост, издателска и печатарска 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Тодор Цветанов Сотиров и Миха-
ил Николаев Михайлов, които го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
11480

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
2.I.2008 г. по ф.д. № 6446/2007 вписа в регистъра за 
търговски дружества еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Дек ентърпрайсес“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Средец 51, с предмет на дейност: производство, 
покупка и преработка на стоки или други вещи 
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, експорт и реекспорт, комисионна, спе-
диционна, складова, консултантска, лизингова 
дейност, търговско представителство и посред-
ничество, сделки с интелектуална собственост, 
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, турис-
тическа и туроператорска дейност, проектиране, 
строителство и ремонт на жилищни и промишлени 
обекти, проектантска, сервизна дейност, покуп-
ко-продажба и отдаване под наем на недвижими 
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Карол Ейлийн Буут, 
която го управлява и представлява.
11481

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
8.XII.2008 г. по ф.д. № 3219/2006 вписа промени 
за „Си плюс Джи Джи.Ер.Пи мулдингс“ – ООД: 
заличава като съдружник и управител Карол Джун 
Митън; вписва ново наименование на дружеството: 
„Джи Ем Джи.Ер.Пи Мулдингс“ – ЕООД; залича-
ва като седалище Варна и вписва ново седалище 
и адрес на управление: с. Здравец, област Варна, 
УПИ № П-459.
11482

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
2.I.2008 г. по ф.д. № 6390/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Севън“ – ООД, със седалище и ад-
рес на управление Варна, ул. Любен Каравелов 
48, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в пър-
воначален, преработен или обработен вид, внос 
и износ, производство на стоки с цел продажба, 
хотелиерство и ресторантьорство, покупка, стро-
еж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, туристически, рекламни, информаци-
онни, програмни, импресарски, консултантски, 
преводни или други услуги, сделки с интелектуална 
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
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със съдружници Валентин Николов Димитров и 
Георги Иванов Георгиев, които го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
11483

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.I.2008 г. 
по ф.д. № 522/93 вписа промяна за „Златни пя-
съци“ – АД: заличава като член на УС Елена 
Добрева Петкова; вписва като такъв Веселин 
Борисов Черкезов.
11484

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6410/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Стамов“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, 
ул. Райко Жинзифов 43, вх. А, ет. 3, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел продажба, производство на стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна и превозна 
дейност, ресторантьорство, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни 
и импресарски услуги, транспортна и туропера-
торска дейност, търговско представителство и 
посредничество, строителна и предприемаческа 
дейност, сделки с недвижими имоти, покупка, 
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, авторемонтна, автомонтьорска и транс-
портна дейност, търговия с нови и употребявани 
автомобили, внос, износ и продажба на нови и 
употребявани автомобили, търговска дейност, 
търговия, поправка и ремонт на климатична 
техника. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Пламен Иванов Стамов, 
който го управлява и представлява.
11569

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 1548/97 вписа промяна за 
„Дес“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала 
на дружеството от 5000 лв. на 92 000 лв.
11570

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г. 
по ф.д. № 1740/2004 вписа промяна за „Ф.З. Топо-
ли – 2004“ – ООД: вписа нов адрес на управление: 
с. Тополи, Фуражен завод, община Варна.
11571

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че про-
вереният и приет от общото събрание на акци-
онерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на 
„Девня цимент С.Т.“ – АД, по ф.д. № 1748/2001, 
е представен в търговския регистър.
11572

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.I.2008 г. по 
ф.д. № 1748/2001 вписа промяна за „Девня цимент 
С.Т.“ – АД: заличава като член на СД Хесус Ор-
тис и вписва като такъв Александър Чарлз Кар.
11573

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.I.2008 г. по ф.д. № 6650/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Абстракта кънсалтънтс“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Мла-

дост, бл. 111, вх. 1, ап. 10, с предмет на дейност: 
счетоводни услуги, вътрешна и външна търговия 
на едро и дребно, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Васил Емилов Барбов 
и Емилия Бориславова Барбова и се управлява 
и представлява от Васил Емилов Барбов.
11574

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 5699/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Лесооди“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Васил 
Друмев 36, вх. Б, ет. 4, ап. 28, с предмет на дейност: 
вътрешна и външна търговия, производство на 
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна 
складова, лизингова дейност, търговия с алкохол и 
цигари (след лиценз), търговско представителство 
и посредничество, превозна, хотелиерска, турис-
тическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска дейност и други услуги на населе-
нието, сделки с недвижими имоти, производство 
на филми, видео- и звукозаписи, както и други 
подобни дейности, издателска и печатарска дей-
ност, покупка, строеж, проектиране и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване 
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Панайота Елефтериу 
Панайоту, който го управлява и представлява.
11575

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 2139/2005 вписа промени за 
„Голдън уотърс“ – ООД: променя наименовани-
ето на „Голдън уотърс“ – ЕООД; заличава като 
съдружници Чавдар Цветанов Русев и Илиян 
Василев Стефанов; заличава като управители и 
представляващи Чавдар Цветанов Русев, Илиян 
Василев Стефанов и Александр Анри Глас.
11576

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 8.I.2008 г. по ф.д. № 2143/2007 вписа промени 
за „Мариняк молдинг“ – ООД: вписва увеличе-
ние на капитала на дружеството от 5000 лв. на 
210 000 лв.; вписва като съдружник ЕТ „Виталий 
и син – Иглика Манова“.
11577

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.IX.2007 г. по ф.д. № 2475/2007 вписа промяна за 
„Имор“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала 
на дружеството от 5000 лв. на 234 300 лв.
11578

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6587/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Докерс“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вла-
дислав Варненчик, бл. 404, вх. 11, ет. 2, ап. 132, 
с предмет на дейност: дейности по почистване 
на жилищни, административни и индустриални 
обекти, строително-монтажни дейности, разруша-
ване и реконструкция на сгради и съоръжения, 
посреднически услуги по набиране на квалифи-
циран персонал в сферата на строителството и 
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пристанищните дейности, консултантска дейност, 
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
Добрин Ицков Иванов, който го управлява и 
представлява.
11579

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 2204/98 вписа заличаване 
на „ХМБ – Варна“ – ООД.
11580

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. № 6428/2007 вписа в регистъра 
прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ 
„Европа 69 – Жени Бориславова“ от Жени Бо-
риславова Шенер на Ирена Наумова Харизанова 
и я вписва като едноличен търговец с фирма 
„Европа 69 – Ирена Харизанова“.
11581

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 4458/2006 вписа промяна за 
„Дита Ан“ – ООД: вписа нов адрес на управление: 
Варна, ул. Кирил Шиваров 1, вх. Б, ет. 3, ап. 4.
11582

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
16.I.2008 г. по ф.д. № 6632/2007 вписа в регистъра 
прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ 
„Маги – 49 – Марийка Иванова“ от Марийка 
Георгиева Иванова на Иванка Петрова Клевер-
ли и я вписва като едноличен търговец с фирма 
„Маги – 49 – Иванка Петрова“.
11583

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 734/2007 вписа промени за 
„Варна консултинг груп“ – ООД: заличава като 
съдружник и управител Надя Иванова Георгиева; 
променя наименованието на „Варна консултинг 
груп“ – ЕООД.
11584

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
8.I.2008 г. по ф.д. № 2922/2002 вписа промени за 
„Волан“ – ООД: заличава като съдружник Милен 
Димитров Минчев; променя наименованието на 
„Волан“ – ЕООД; вписва нов предмет на дейност: 
обучение на водачи на МПС, транспортна дейност, 
авторемонтни, автобояджийски и електроженни 
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, 
мениджмънт и консултантски услуги, хотелиер-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски или други услуги (при 
наличие на съответни разрешения – лицензии), 
покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба.
11585

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г. 
по ф.д. № 6393/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Репал“ – ЕООД, със седалище и 

адрес на управление Варна, ул. Цар Борис III 
№ 30, с предмет на дейност: покупко-продажба 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи-
чески, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски и други услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Райна Кръстева Кръстева, 
която го управлява и представлява.
11586

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
4.I.2008 г. по ф.д. № 6420/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Мулти билд“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Карамфил 15, вх. Б, ет. 2, ап. 26, с предмет на 
дейност: покупко-продажба на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
ботен или обработен вид, продажба на стоки от 
собствено производство, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, хотели-
ерски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и други услуги, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Жельо Димитров Бойчев, 
който го управлява и представлява.
11587

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
8.I.2008 г. по ф.д. № 6386/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Михневи“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Осми март 
13, с предмет на дейност: авторемонтни услуги, 
автокозметика, авто-електроуслуги, търговия и 
ремонт на електронни компоненти, ремонт на ел. 
инсталации, покупа на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
транспортна дейност, продажба на стоки от 
собствено производство, внос и износ, търговско 
представителство и посредничество на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
хотелиерска (след лиценз), туристическа (след 
лиценз), рекламна (след лиценз), информаци-
онна, маркетингова дейност, търговия на едро 
и дребно, сделки с интелектуална собственост. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдруж-
ници Митко Димов Михнев и Румяна Стоянова 
Михнева, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
11588

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.XII.2007 г. по ф.д. № 4337/2006 вписа промени за 
„Никозия – Варна“ – ООД: заличава като съдруж-
ник и управител Ясен Кирилов Костов; променя 
наименованието на „Никозия – Варна“ – ЕООД; 
вписва нов адрес на управление: ул. Оборище 28, 
вх. А, ет. 2, ап. 8.
11589
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Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6243/2007 вписа в регистъра 
прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ 
„Теодора – Живко Петров“ от Живко Марков 
Петров на Маргарита Ангелова Петрова и я 
вписва като едноличен търговец с фирма „Теодо-
ра – Маргарита Петрова“.
11590

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 18.I.2008 г. по ф.д. № 822/2005 вписа промени 
за „Джони“ – ЕООД: заличава като едноличен 
собственик и управител Деян Ангелов Ангелов 
и вписва като такъв Таня Славова Георгиева.
11591

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6489/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Емтиен груп“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление с. Близнаци, община Аврен, 
селскостопански двор, с предмет на дейност: 
вътрешно- и външнотърговска дейност, превоз 
на пътници и товари, комисионна, складова, 
лизингова дейност, търговско представителство 
и посредничество, рекламна, информационна и 
консултантска дейност, услуги в областта на бита, 
промишлеността и селското стопанство, бартерни 
и консигнационни сделки, производство и покупка 
на стоки или други вещи с цел продажба, покупка 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска, 
туристическа дейност, селски туризъм, строи-
телство и строителни услуги. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Антон Каменов 
Даскалов и Димитър Живков Желязков, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
11592

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 15.I.2008 г. по ф.д. № 1529/95 вписа промени 
за „Обединена ветеринарна клиника“ – ООД: 
заличава като съдружници ЕТ „Георги Дел-
чев – Дева – Фарм“, ЕТ „Заф Канис и Ката – Геор-
ги Бориславов“, ЕТ „Санус – Ангел Борисов“, ЕТ 
„Денис – Иван Кацарски“ и Райна Костадинова 
Димитрова; променя наименованието на „Обе-
динена ветеринарна клиника“ – ЕООД; вписва 
промяна в адреса на управление: ж.к. Чайка, 
бл. 14, вх. Г, ет. 1, ап. 12.
11593

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 2499/2006 вписа промени за 
„ПМК 2006“ – ЕООД: заличава като едноличен 
собственик и управител Станислав Божков Русев 
и вписва като такъв Жоро Славов Жечев; вписва 
актуален учредителен акт.
11594

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 14.XII.2007 г. по ф.д. №  5940/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Валмар кон-
султ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Варна, ул. Евлоги Георгиев, бл. 25, вх. Г, ап. 38, с 
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки 

или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни (след лиценз), складови и 
лицензионни сделки, хотелиерски (след лиценз), 
туристически (след лиценз), рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски, счетоводни и 
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под 
наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със соб-
ственик на капитала Мариана Петрова Панчева, 
която го управлява и представлява.
11595

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6130/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Ирит инвестмънтс“ – ООД, със се-
далище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, 
бл. 50, вх. Г, ет. 5, ап. 76, с предмет на дейност: 
строеж и продажба на недвижими имоти, покуп-
ка на недвижими имоти, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, вътрешна и външ-
на търговия, ресторантьорство и хотелиерство, 
транспортна, комисионна, туристическа, реклам-
на, информационна, програмна, импресарска, 
лизингова дейност (след снабдяване с лиценз за 
съответните дейности, за които се изисква такъв). 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружни-
ци Нир Дорон и Ирит Мириам Дорон, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
11596

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
16.I.2008 г. по ф.д. № 1697/2007 вписа промяна за 
„Диваком“ – ООД: допълва предмета на дейност 
с „производство на комуникационни системи, 
научноизследователска и развойна дейност“.
11597

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.I.2008 г. по ф.д. № 6675/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Стефи 07“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, 
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 406, вх. 22, ет. 1, 
ап. 46, с предмет на дейност: корабно агентира-
не, спедиторски услуги в страната и в чужбина, 
митническо агентиране, кораборемонтни услуги, 
шипшандлър, внос и износ, вътрешно- и външн-
търговска дейност, брокераж и чартиране, транс-
портна дейност по въздух, море и земя, търговско 
представителство, маркетингови и мениджмънт 
услуги, складова дейност, фризьорски услуги. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Стефка Николова Тонева, която го 
управлява и представлява.
11598

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 17.I.2008 г. по ф.д. № 6589/2007 вписа в ре-
гистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Имитсус“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Владислав Варненчик, бл. 20, вх. 12, ет. 4, ап. 15, 
с предмет на дейност: продажба на недвижими 
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имоти, посредничество, провеждане на курсове 
за компютърна грамотност, туризъм, търговия 
на едро и дребно, външна търговия, търговско 
посредничество, комисионна дейност, услуги на 
населението, туристическа, рекламна, хотелиер-
ска, ресторантьорска, транспортна дейност, внос 
и износ на стоки, спортно-занимателна дейност, 
рент-а-кар, трудова борса, преводаческа агенция. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Пантелис Цурис и Димитриос Цурис, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
11599

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 1291/2006 вписа промени за 
„Авеста“ – ЕООД: заличава като едноличен соб-
ственик и управител Станка Иванова Петрова и 
вписва като такъв Звезделина Миткова Баракова; 
допълва предмета на дейност със: „вътрешно- и 
външнотърговска дейност, покупка, строеж и об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
управление на недвижими имоти, транспортна 
дейност – превоз на пътници и товари в страната 
и в чужбина, туристическа, туроператорска и 
туристическа агентска дейност, хотелиерство и 
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни 
туристически услуги, спедиторска и рекламна 
дейност, счетоводни услуги, търговско предста-
вителство и лизингова дейност, инвестиране, 
строителство и строително-ремонтна дейност, 
консултантски услуги, посредничество при по-
купко-продажби на недвижими имоти“; вписва 
нов адрес на управление: ж.к. Трошево, бл. 35, 
вх. Б, ет. 2, ап. 28; вписва нов учредителен акт.
11600

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6333/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Рейт“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ул. Мусала 8, с предмет 
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки с 
местни и чуждестранни физически и юридически 
лица, продажба на стоки от собствено произ-
водство, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни и други услуги. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Елла Григоревна Диканская и Виктор Егорович 
Птицин и се управлява и представлява от Елла 
Григоревна Диканская.
11601

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. № 5634/2007 вписа промяна за 
„Пийп шоу“ – ООД: вписва като съдружник Олга 
Костова Георгиева.
11602

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2006 г. 
по ф.д. № 383/2005 вписа промени за „Неко ин-
тернешънъл“ – ООД: заличава като съдружник 
Неделчо Иванов Недялков и вписва като такива 
Иван Недялков Иванов, Румен Иванов Иванов, 

Иван Петров Попов, Димитър Петров Димитров 
и Николай Иванов Иванов; вписва като управител 
Иван Недялков Иванов, който ще представлява 
дружеството заедно и поотделно с досегашния 
управител Константин Стоянов Стоянов.
11603

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2008 г. 
по ф.д. №6542/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Астрея МТ“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Д-р Железкова 16, 
вх. Д, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни и складови сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци-
онни, програмни, импресарски или други услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, изграждане, поддръжка и 
експлоатация на места за отдих и хранене, развитие 
на екологичен туризъм, изграждане и поддръжка 
на помещения и съоръжения за туризъм, отдих, 
почивка и спортна дейност, консултантски услуги, 
посредническа дейност при наемане на работа в 
страната и в чужбина, обучение, квалификация 
и преквалификация, превод и легализация на 
документи от и на български език, земеделие и 
произодство на стоки за бита и селскостопанска 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик Мартин Лилянов Тодоров, който го 
управлява и представлява.
11604

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 1368/2004 вписа промяна 
за „Янки“ – ЕООД: заличава като едноличен 
собственик, управител и представляващ Янко 
Великов Киров; впива като едноличен собственик, 
управител и представляващ Боян Василев Василев.
11605

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6516/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Агни“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, 
бл. 302, вх. 12, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: 
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен и обработен вид, об-
ществено хранене, кафе и ресторант, вътрешна и 
външна търговия в страната и в чужбина, транс-
портна дейност, таксиметрови превози на товари 
и пътници в страната и в чужбина, вътрешен и 
международен туризъм, сделки с недвижими имо-
ти и наемни отношения, строителна, ремонтна и 
проектантска дейност, рекламна и импресарска 
дейност, проектиране, изработка и монтаж, сервиз 
и ремонт на битова и офистехника, разработка 
на програмни продукти, услуги на граждани и 
фирми, селскостопанска дейност, производство и 
реализация в страната и в чужбина. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., със съдружници Иво Веселинов 
Янков и Веселина Ивова Янкова и се управлява 
и представлява от Иво Веселинов Янков.
11606
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.I.2008 г. 
по ф.д. № 6646/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Полли 2007“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Крайбрежна 18, с 
предмет на дейност: строително предприемачество, 
проучване, проектиране, строителна, инвести-
торска, монтажна и ремонтна дейност, търговия, 
техническо обслужване и ремонт на автомобили и 
мотоциклети, търговия на дребно с горива и сма-
зочни материали, изкупуване и търговия с черни 
и цветни метали, търговия на едро с отпадъци и 
скрап, превоз на пътници и товари в страната и 
в чужбина, автомонтьорски услуги, търговия с 
автомобили, охрана на обект, търговска дейност 
в страната и в чужбина, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представи-
телство и ресторантьорство, комисионни сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски и други услуги, 
организиране на курсове, школи за чуждоезиково 
обучение, преводачески услуги, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 78 780 лв., със собственик 
на капитала Павлинка Иванова Христова, която 
го управлява и представлява.
11607

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
10.I.2008 г. по ф.д. № 6492/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „М – стил“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Бау-
чер 4, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: 
производство, търговия, внос и износ на всякакви 
стоки и продукция, търговско представителство и 
посредничество, спедиционна, комисионна, скла-
дова, лизингова, транспортна дейност, рекламна, 
импресарска дейност, реализация и търговия с 
всякаква селскостопанска продукция, семена и 
торове в страната и в чужбина, предоставяне на 
всякакви услуги на населението, покупка, строеж 
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж-
ба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа 
дейност (след лиценз), комплексна строителна 
и строително-ремонтна дейност, добив и произ-
водство на строителни материали и елементи, 
посредничество и търговия с недвижими имоти, 
търговия с хранителни стоки, храни и произве-
дения, търговия с промишлени стоки за бита, с 
автомобили, резервни части и гуми, снабдяване с 
машини, химикали и горива, автомивки, гаражи и 
паркинг, събиране, преработване и използване на 
отпадъци, вторични суровини и метали, търговия 
с тях и внос-износ на същите, експлоатация на 
спортни съоръжения, маникюр, педикюр, фри-
зьорство и козметика, реклама, интернет услуги, 
електронна поща, публикуване на информация в 
интернет. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Милка Стоянова Миха-
лева, която го управлява и представлява.
11608 

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
4.I.2008 г. по ф.д. № 6413/2007 вписа в регистъра 

за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Косидидо“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Радост 1, вх. Б, ап. 8, с предмет на дейност: про-
изводство, търговия, внос и износ на всякакви 
стоки и продукция, търговско представителство и 
посредничество, спедиционна, комисионна, скла-
дова, лизингова, транспортна дейност, рекламна, 
импресарска дейност, реализация и търговия с 
всякаква селскостопанска продукция, семена и 
торове в страната и в чужбина, предоставяне 
на всякакви услуги на населението, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска и 
туристическа дейност (след лиценз), комплекс-
на, строителна и строително-ремонтна дейност, 
добив и производство на строителни материали 
и елементи, посредничество и търговия с недви-
жими имоти, търговия с хранителни стоки, храни 
и произведения, с промишлени стоки за бита, с 
автомобили, резервни части и гуми, снабдява-
не с машини, химикали и горива, автомивки, 
гаражи и паркинги, събиране, преработване и 
използване на отпадъци, вторични суровини и 
метали, търговия с тях и внос-износ на същите, 
експлоатация и ремонт на машини и съоръжения, 
маникюр, педикюр, фризьорство и козметика, 
реклама, интернет услуги, електронна поща, 
публикуване на информация в интернет. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Колю Димитров Колев, който го 
управлява и представлява.
11609

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6586/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Жиил“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Витко Христов 
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, търговия на 
едро и дребно – внос и износ, транспорнта дей-
ност – международен транспорт със собствени 
и наети транспортни средства, проектантски и 
конструкторски услуги, консултантска и инфор-
мационна дейност, строително-монтажни работи, 
строителна и рекламна дейност, производство и 
реализация на промишлена и селскостопанска 
проукция, посредническа дейност при покупко-
продажба на недвижими имоти, складови сделки. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдруж-
ници Живко Илиев Илиев и Христина Ангелова 
Илиева, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
11610

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. № 273/2007 вписа промяна за 
„Мирвал“ – ЕООД: заличава като седалище Варна 
и вписва ново седалище и адрес на управление в 
София, ул. Братя Миладинови 12, ет. 1.
11611

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. № 6343/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
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отговорност „Проджим“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Васил Ставрев 
22, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: услуги, 
свързани със спорт, финес и културизъм, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
консултантски услуги, производство на стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова и дейност на търговско представител-
ство и посредничество, превозна, хотелиерска, 
туристическа дейност (след лиценз), рекламна, 
информационна програмна, импресарска дей-
ност или предоставянето на услуги, сделки с 
интелектуална собственост, издателска дейност 
и информационен обмен, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружни-
ци Росен Любомиров Русев и Стоян Димитров 
Петров, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
11612

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2008 г. 
по ф.д. № 6659/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Силмар“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Вилна зона, сп. 
Ген. Владимир Заимов 6, с предмет на дейност: 
покупка и производство на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество, сделки с интелектуална соб-
ственост, рекламни, информационни, програмни 
услуги, комисионни, превозни и спедиционни 
сделки, превозваческа и транспортна дейност (след 
лиценз), външнотърговска дейност (след лиценз), 
строителство, покупко-продажба и обзавеждане 
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала Калина Янева 
Паличева, която го управлява и представлява.
11613

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6497/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Аурора силк“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Цар Асен 68А, с 
предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов-
ска дейност, покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки и услуги от собствено произ-
водство, хотелиерство и ресторантьорство (след 
лиценз), търговско представителство и посред-
ничество, комисионни, спедиционни, превозни 
и сделки с интелектуална собственост, покупка, 
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, производство и поддръжка на дома-
кинска и промишлена техника, както и всякаква 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., със съдружници Костадин 
Костадинов Янчев и Тобин Алекс Ангъс Дар-
линг и се управлява и представлява от Костадин 
Костадинов Янчев.
11614

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6567/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 

отговорност „Призма М“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Доктор Пискю-
лиев 30, вх. А, ет. 2, ап. 31, с предмет на дейност: 
консултантска дейност, покупка на стоки и вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, вътрешна и външна търговия 
с всякакви стоки, бартер и реекспорт, търговско 
представителство и посредничество, комисионна, 
спедиционна, складова и лизингова дейност, тър-
говска, индустриална и интелектуална собственост, 
хотелиерска, ресторантьорска и транспортна дей-
ност, туристически услуги, проектиране, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаването 
им под наем и продажба, рекламна дейност, мар-
кетинг и поръчково проучване на потребностите от 
дадени услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Михаил Георгиев Ангелов, Дарина 
Ангелова Михайлова, Добри Дечев Дечев и Явор 
Георгиев Найденов и се управлява и представлява 
от Михаил Георгиев Ангелов.
11615

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.XII.2007 г. по ф.д. № 6017/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Миджибаш“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 
4, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: строител-
ство, строително-монтажни услуги на недвижими 
имоти, покупка, ремонт и построяване с цел про-
дажба и отдаване под наем, посредничество при 
покупко-продажба и наема на недвижими имоти, 
посредничество и представителство на местни и 
чуждестранни юридически лица, консултантска 
дейност, посредничество при намиране на работа 
в страната и в чужбина, брокерска и агентска 
дейност, селскостопанска дейност, внос и износ 
на стоки и услуги, складова и лизингова дейност, 
сделки с интелектуална собственост, производство 
на стоки и извършване на услуги с цел продажба, 
реклама, мениджмънт и маркетинг, комисионна 
дейност, обмяна на валута. Дружеството е с ка-
питал 5000 лв., със съдружници Маргарет Джийн 
Браун, Ивон Смит, Иън Джеймс Доблет и Дейвид 
Алън Хейзълхърст и се управлява и представлява 
от Маргарет Джийн Браун, Иън Джеймс Доблет 
и Дейвид Алън Хейзълхърст заедно и поотделно.
11616

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 6066/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Съев – 1“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, бул. 
Сливница 8, ет. 5, ап. 21, с предмет на дейност: 
посредническа дейност при извършване на покуп-
ко-продажби с недвижими имоти между български 
и чуждестранни физически и юридически лица 
и закупуване и препродаване на такива, строи-
телство, проектиране, поддръжка, реставрация и 
консервация на недвижими имоти, консултантски 
услуги, търговска дейност с всякакви стоки, не-
забарени със закон, търговско посредничество, 
вносно-износна дейност, хотелиерство, туризъм, 
транспортни услуги. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала Румен Най-
денов Съев, който го управлява и представлява.
11617
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Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 2142/96 вписа промяна за 
„Комунално стопанство“ – ООД: заличава като 
управител и представляващ Янко Петров Янков 
и вписва като такъв Христо Николов Атанасов.
11618

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 1873/2002 вписа в регистъра 
промени за „АБЕ лоджистикс“ – ООД: вписа нов 
адрес на управление: Варна, ул. Охрид 22, таван-
ски етаж; заличава като съдружник Ерик Кторца.
11619

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.I.2008 г. 
по ф.д. № 2041/96 вписа промяна за „Идис“ – АД: 
заличава като прокурист Димитрина Иванова 
Димова и вписва като такъв Светлана Стоянова 
Рахнева.
11620

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
4.I.2008 г. по ф.д. № 2923/2002 вписа промени за 
„Варна бизнес сървисиз“ – ООД: заличава като 
съдружник „Петрол“ – АД; променя наименова-
нието на „Варна бизнес сървисиз“ – ЕООД.
11621

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
15.I.2008 г. по ф.д. № 6626/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Пестея“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. 
Скобелев 13, вх. Б, ет. 5, ап. 34, с предмет на 
дейност: покупко-продажба на стоки или други 
вещи в първоначален, преработен или обрабо-
тен вид, търговия на едро и дребно, вкл. внос и 
износ, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, услуги за 
бита, в селското стопанство, промишлеността и 
транспорта, търговско представителство и посред-
ничество. Дружеството e с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Стефан Весков Цветанов, 
който го управлява и представлява.
11622

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.I.2008 г. по ф.д. № 6615/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Бамбъл“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Младост, бл. 138, вх. 5, ет. 6, ап. 107, с пред-
мет на дейност: строителство и реконструкция 
на недвижими имоти, проектиране на сгради, 
фитнес, спортна дейност и школи за обучение 
в зали и на открито, ремонт и строителство на 
недвижими имоти, производство на стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
превозна, хотелиерска, туристическа, реклам-
на, информационна, програмна, импресарска 
дейност, сделки с интелектуална собственост, 
импорт, експорт, реекспорт, външнотърговска 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Иван Илиев Бамбалов, 
който го управлява и представлява.
11623

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
17.I.2008 г. по ф.д. № 6647/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Дон Хриси“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Баучер 
3, вх. В, ап. 68, с предмет на дейност: външна и 
вътрешна търговия на едро и дребно, рекламни, 
консултантски, информационни, компютърни, 
интернет и други услуги, транспорт на пътници 
и товари в страната и в чужбина, строителство и 
ел. монтажни работи, спедиционни и комисионни 
сделки, търговско представителство и посредни-
чество, складови сделки, производство на стоки и 
услуги за бита и промишлеността, лизинг, покуп-
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, продажба на стоки от собствено 
производство. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Елеонора Христова 
Николова, която го управлява и представлява.
11624

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6158/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Уеб лего“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, кв. Виница, ул. Вен-
чан 5А, ет. 2, с предмет на дейност: управление 
на недвижими имоти, превози и таксиметрови 
услуги в страната и в чужбина, вътрешна и 
външна търговия, търговско представителство и 
посредничество, маркетингова и лизингова дей-
ност, организиране на развлекателни и хазартни 
игри (след получаване на лиценз), преводи от и 
на чужди езици, производство и реализация на 
софтуер и хардуер, туристически, екскурзионни 
и туроператорски услуги, доставка на интернет 
услуги (след получаване на лиценз), импресарски 
и програмни услуги, проектиране, изграждане, 
продажба, поддръжка на индивидуални и колек-
тивни сателитни, наземни и локални видео- и 
радиосистемни мрежи, лицензионни сделки и 
сделки с интелектуална собственост, производство 
на стоки и услуги за бита и промишлеността, 
производство и реализация на изделия за бита, 
промишлеността и селското стопанство, вкл. с цел 
продажба, комисионни, спедиционни и превозни 
сделки и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Огнян Маринов Маринов и Ивайло 
Неделчев Петков, които го управляват и пред-
ставляват заедно и поотделно.
11625

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. № 6444/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Стеф кар“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. 
Младост, бл. 150, вх. 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на 
дейност: авторемонтни, автотенекеджийство и ав-
тобояджийство, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, внос, износ, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
складови и сделки с интелектуална собственост, 
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рекламни, информационни, програмни услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба и други, незабранени със 
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Стефан Петров 
Карамилев, който го управлява и представлява.
11626

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.I.2008 г. по ф.д. № 6600/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Сапиекс България“ – ООД, със седа-
лище и адрес на управление Варна, ул. Д-р Петър 
Берон 19, ап. 1, с предмет на дейност: консултант-
ска, информационна, програмна, проектантска, 
сервизна и търговска дейност, предоставяне на 
други услуги, внос и износ на стоки и услуги, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови, 
лицензионни сделки, стоков контрол, търговско 
представителство и посредничество, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, сделки с интелектуална соб-
ственост, туристически, хотелиерски, рекламни, 
информационни услуги. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Дено Христов Денев, 
Христо Милчев Христов, Ивайло Стоянов Иванов, 
„Сапиекс Асошиейтс“ – ООД, и се управлява и 
представлява от Дено Христов Денев.
11627

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
16.I.2008 г. по ф.д. № 6636/2007 вписа в регистъра за 
търговски дружества еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Автотранспорт“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Битоля 12, партер, с предмет на дейност: су-
хоземни, въздушни, океански, морски и речни 
транспортни и превозни услуги в страната и в 
чужбина, отдаване под наем на транспортни и 
пътни превозни средства, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, покупка на ценни 
книжа с цел продажба, търговско представител-
ство и посредничество, комсионни, спедиционни 
и превозни сделки, туристически, хотелиерски, 
ресторантьорски, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и други услуги, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, сделки с интелектуална собственост и 
произведения на изкуството и други, позволени 
със закон (след съответно разрешение от компе-
тентния орган). Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Георги Любомиров 
Цветков, който го управлява и представлява.
11628

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
16.I.2008 г. по ф.д. № 5844/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Корал 2007“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Васил Друмев 36А, ет. 2, ап. 10, с предмет на 
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, рекламни, информационни, туро-
ператорски, хотелиерски, технически или други 
услуги, търговско представителство и посред-

ничество, посредническа дейност с недвижими 
имоти, посредничество при осъществяване на 
запознанства с цел брак – брачна агенция, по-
средничество при наемане на работа, транспортна 
и строителна дейност и всякаква дейност, неза-
бранена от законодателството. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
Нигяр Мустафа Халил, който го управлява и 
представлява.
11629

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 2128/2007 вписа промени 
за „Стив инженеринг“ – ООД: заличава като 
управител Стефчо Димитров Стефанов и вписва 
като такъв Димитър Стефчев Стефанов, който ще 
представлява дружеството заедно и поотделно с 
другия управител Цветан Илиев Цветанов.
11630

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6628/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Сейс“ – ЕООД, със се-
далище и адрес на управление гр. Вълчи дол, пл. 
Христо Ботев 1, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки собствено производство, 
търговско представителство или посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки 
с интелектуална собственост, ресторантьорски, 
хотелиерски, туристически услуги (след лиценз), 
рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски или други услуги, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг, отдаване под наем на недвижими имоти и 
автомобили, транспорт. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала Стоян Или-
ев Гроздев, който го управлява и представлява.
11631

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6529/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Кария уинд“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Михаил Колони 
8, с предмет на дейност: проектантска инжене-
рингова дейност, проектопланове за ползването 
на вятърна енергия в Блъгария, придобиването 
на недвижими имоти за разработване на енер-
гийни проекти, производство, трансформиране и 
продажба на ел. енергия (след лиценз при изис-
кване за лицензиране), както и други дейности, 
необходими за осъществяването и експлоатацията 
им, строително-монтажни дейности, необходими 
за осъществяването на енергийни проекти. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Иван Александров Дамянов, Антоанета Маринова 
Димитрова, Петър Тодоров Караиванов, Герчо 
Добрев Ангелов и Симеон Георгиев Батов и се 
управлява и представлява от Иван Александров 
Дамянов.
11632

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 4797/2006 вписа промени 
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за „Агротрейд – 2000“ – ЕООД: заличава като 
едноличен собственик Диян Илийчев Начев и 
вписва като такъв Златка Димитрова Желева.
11633

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.I.2008 г. по ф.д. № 6603/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограниче-
на отговорност „Морски бряг ВВ“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Суворово, 
ул. Цар Симеон 35, с предмет на дейност: при-
добиване, производство и продажба на инертни 
строителни материали, търсене и проучване на 
подземни богатства, строителство и ремонт на 
сгради и пътни обекти, покупко-продажба на 
недвижими имоти, всякакви услуги, свързани 
с механизация, транспортни средства и друга 
помощно-спомагателна дейност. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници „Хид-
рострой“ – АД, Васил Григоров Василев и се 
управлява и представлява от Васил Григоров 
Василев и Николай Купенов Пашов заедно.
11634

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6475/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество 
с ограничена отговорност „Васимар“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Кръстьо Мирски 11А, ет. 3, ап. 24, с предмет на 
дейност: ресторантьорска и хотелиерска дейност, 
вътрешна и външна търговия на стоки на едро 
и дребно, производство на стоки и други вещи с 
цел продажба, покупка на стоки и други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, комисионни, спедиционни сделки, 
транспортна дейност, търговско представителство 
и посредничество, маркетинг, рекламна, консул-
тантска, педагогическа, преводаческа и издател-
ска дейност, покупка, ремонт и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем и 
продажба, строителна и складова дейност, както и 
всякаква друга търговска дейност и услуги, неза-
бранени със закон или друг нормативен акт, при 
спазване на съответните режими (разрешителен 
или регистрационен) за дейностите, при които се 
изисква такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Мариела Стефанова Янчева и 
Васил Саркисов Арутюнян, които го управляват 
и представляват заедно и поотделно.
11635

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
15.I.2008 г. по ф.д. № 6629/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Андреа 07 – Атанасови“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, бул. 
Генерал Колев 83, вх. А, ет. 8, ап. 22, с предмет 
на дейност: авторемонтни, автотенекеджийски и 
автобояджийски услуги, покупка на стоки с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, внос и износ, транспортни услуги, 
рекламна, информационна, маркетингова дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
посредническа дейност при продажба на недви-
жими имоти, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, услуги с 

атрактивен и спортно-развлекателен характер. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Атанас Кирчев Атанасов и Красимир Атанасов 
Атанасов, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
11636

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 3784/98 вписа промяна 
за „МВМ 98“ – ЕООД: заличава като едноличен 
собственик и управител Мариян Кръстев Маринов 
и вписва като такъв Николай Кръстев Иванов.
11637

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 11.I.2008 г. по ф.д. № 6445/2007 вписа в ре-
гистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Технотро-
никимпекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Мир 5, вх. Б, ет. 4, ап. 27, 
с предмет на дейност: счетоводни, администра-
тивни, консултантски, финансови, програмни и 
импресарски услуги, търговско представителство 
и посредничество, външна и вътрешна търговия 
с всякакви стоки, продажбата им в страната и 
осъществяване в тази връзка на бартерни, кон-
сигнационни, компенсационни, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и 
реекспортни сделки, сервизна и ремонтна дейност 
на битова електроника, преработка и продажба 
на техника, производство на промишлени и хра-
нителни стоки и продажбата им в страната, вкл. 
комисионна търговия с тези стоки, строителна и 
строително-ремонтна дейност, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
туроператорска и турагентска дейност, включ-
ваща туристически транспорт, ексксурзоводски 
услуги, спортно-анимационна и развлекателна 
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, лизинг, 
рекламна и мениджърска дейност. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
Светослав Петров Петров, който го управлява 
и представлява.
11638

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.I.2008 г. по ф.д. № 6639/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Амбулаторлия за 
индивидуална практика за първична дентална 
помощ – д-р Десислава Станчева-Платнико-
ва“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Варна, ул. Александър С. Пушкин 5, ет. 3, ап. 8, 
с предмет на дейност: извънболнична първична 
дентална помощ, сключване на търговски сделки 
във връзка и за нуждите на осъществяваната 
дентална помощ и за обслужване на пациентите 
по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните 
заведения, диагностика, лечение, рехабилитация 
и наблюдение на болни, на консултации, про-
филактика и диспансеризация, предписване на 
лабораторни и други изследвания, медицински 
дейности и манипулации, както и предписване 
на обема, вида домашни грижи и помощ за 
болни, на лекарства, превързочни материали и 
медицински пособия, експертиза на временна 
нетрудоспособност, наблюдение и оказване на 
медицинска помощ при бременност и майчин-



БРОЙ 53  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  87   

ство, наблюдение, контрол и полагане на гри-
жи за физическото и псхическото развитие на 
лица до 18 г., дейности по здравна промоция и 
профилактика, вкл. профилактични прегледи и 
имунизации, издаване на документи, свързани с 
осъществяваната дейност, насочване пациенти за 
консултативна и болнична помощ, извършване на 
лечение на болен и в дома му, когато състоянието 
му налага това, хоспитализация на пациентите 
в болница, когато лечебната цел не може да се 
постигне в амбулаторни условия или в дома на 
пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Десислава Добромирова 
Станчева, която го управлява и представлява.
11639 

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение 
№ 1133 от 16.11.2007 г. по ф. д. № 183/97 вписа 
в търговския регистър промени за „Венец“ – 
АД (в ликвидация): вписва като ликвидатор 
Христо Андонов Сидов; вписва заличаването 
на ликвидатора Николай Иванов Петров; впис-
ва нов съвет на директорите в състав: „Ведар 
консулт“ – ЕООД, „Персей трейдинг“ – ЕООД, 
и „Цитрус фрут“ – ЕООД; вписва заличаването 
на досегашния съвет на директорите; приема 
годишен финансов отчет за 2006 г.
11504

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 19 от 
23.І.2008 г. по ф. д. № 270/2007 вписа в търговския 
регистър промени за „Царина“ – ООД: вписва 
увеличение на капитала от 5000 лв. на 600 000 лв. 
чрез апорт на непарична вноска; вписва нов 
дружествен договор.
11505

Видинският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 14 от 22.І.2008 г. по ф. д. № 602/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Образцова аптека Хан 
Аспарух 29“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Видин, ул. Хан Аспарух 29, и с пред-
мет на дейност: търговия на дребно с лекарстве-
ни продукти съгласно Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Николинка Георгиева Калчева, която 
го управлява и представлява.
11506

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 15 от 
22.І.2008 г. по ф. д. № 603/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограниче-
на отговорност „Образцова аптека Баба Тонка 
6“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Видин, ул. Баба Тонка 6, и с предмет на дейност: 
търговия на дребно с лекарствени продукти 
съгласно Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Лилия Николаева Банкова, която го управява и 
представлява.
11507

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. 
по ф. д. № 449/97 вписа промени за „Флекс“ – ООД, 
Враца: вписва нов дружествен договор; заличава 

като съдружници Христо Иванов Георгиев и Верка 
Петкова Георгиева; заличава като управител и 
представляващ дружеството Верка Петкова Ге-
оргиева; вписва като управител и представляващ 
дружеството Лиляна Танова Вутова.
11485

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.ХІІ.2007 г. 
по ф. д. № 420/2001 вписа в търговския регистър 
промени за „Автоменергостройпрогрес“ – ЕАД, 
Козлодуй: заличава като член на съвета на дирек-
торите Венцислав Велков Василев; вписва като 
член на съвета на директорите Сергей Цолов 
Калафунски; вписва нов устав на дружеството.
11486

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 861/2000 вписа промени 
за „Пътно поддържане Оряхово“ – ЕООД, Оряхо-
во: вписва „Поддържане и възстановяване“ – АД, 
София, като едноличен собственик на капитала; 
прилага нов устав.
11487

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. 
по ф. д. № 3753/91 вписа в търговския регистър 
промени за „Вратцата – ФЗ“ – АД, Враца: зали-
чава Сашо Митов Ганов като член на съвета на 
директорите.
11488

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г. 
по ф. д. № 1154/2000 вписа промени за „Импе-
ра“ – ЕООД, Враца: заличава като управляващ 
и представляващ дружеството Красимир Иванов 
Стоянов; вписва като управляващ и представляващ 
дружеството Мирослав Асенов Панайотов.
11489

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 7.І.2008 г. по ф. д. № 371/2000 вписа промени 
за „ДМ Комерс“ – ООД, Враца: вписа Боян Да-
ринов Данов като съдружник; заличава Данаил 
Николаев Нешев като съдружник и управител 
на дружеството; вписва Боян Даринов Данов 
като управител на дружеството; премесва ад-
реса на управление на дружеството от Враца, 
ул. Ал. Стамболийски 17, ап. 7, във Враца, ул. 
Кръстьо Бързаков 3; прилага към фирменото 
дело изменения дружествен договор; дружеството 
ще се управлява и представлява от управителя 
Боян Даринов Данов.
11490

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 897/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Аи – Макс“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Враца, ул. Климент Охридски 
16, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, външнотърговска 
и външноикономическа дейност, покупка на ценни 
книжа с цел продажба, производство на стоки с 
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова дейност на търговско представителство 
и посредничество, превозна, хотелиерска, турис-
тическа, рекламна, информационна, импресарска 
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дейност или предоставянето на други услуги, 
сделки с интелектуална собственост, производство 
на филми, видео- и звукозаписи, както и други 
подобни дейности, издателска или печатарска 
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, консултира-
не, управление и посредничество при сделки с 
недвижими имоти, търговия на дребно и едро в 
страната и в чужбина и всякакви други търговски 
и стопански дейности в страната и в чужбина, 
разрешени от законодателството, преводи от и на 
български и чужди езици, производство, заготовка 
и търговия със селскостопанска продукция от 
животински и растителен характер, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Ивайло 
Ангелов Димитров.
11491

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 922/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружеството с ограничена 
отговорност „Теда“ – ЕООД, със седалище и ад-
рес на управление Враца, ул. Кирил Буюклийски 
13А, и с предмет на дейност: покупко-продажба 
на недвижими имоти, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
превозни, складови, лицензионни и спедицион-
ни сделки, хотелиерски, туристически услуги и 
рекламна дейност, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, лизинг, както и 
други дейности, незабранени от законодателството, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Теодора Николаева Ганчовска.
11492

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 933/2007 вписа в тър-
говския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Фриго България“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Мездра, ул. 
Христо Ботев 26, с предмет на дейност: автоуслу-
ги, превозна и транспортна дейност, вътрешен и 
международен транспорт, автосервизна, таксиме-
трова дейност, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
складови, лицензионни сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиер-
ски, туристически (вкл. международен туризъм), 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски и други услуги, външнотърговска и вътреш-
ноикономическа дейност, туроператорска, както 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Айтекин Джошкун.
11493

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 904/2007 вписа в търгов-

ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Кони“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Мездра, ул. Янко Сакъзов 
6, ет. 5, ап. 20, 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, комиси-
онна, спедиционна, складова, лизингова дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
външнотърговска дейност, маркетинг и бартерни 
сделки, както и всякакви дейности, незабранени 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се 
управлява и представлява от едноличния соб-
ственик на капитала Петьо Николов Николов.
11494

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 918/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „СК перфект“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Враца, ул. Втори юни 64, 
вх. Б, ап. 11, с предмет на дейност: покупко-про-
дажба на стоки или други вещи в първоначален, 
обработен или преработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представи-
телство и посредничество, комисионни, спедици-
онни, превозни (вкл. превоз на пътници и товари 
в страната и в чужбина), складови, спедиционни, 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, строително-предпри-
емаческа дейност, рекламни, хотелиерски, туристи-
чески, информационни, програмни, импресарски 
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг 
(без финансов), външноикономическа и външно-
търговска дейност, организиране на счетоводно 
отчитане и съставяне на годишни, междинни и 
други финансови отчети, както и всякаква друга 
незабранена със закон дейност и/или дейности, 
за които се изисква съответна лицензия, които се 
упражняват след получаването на тази лицензия, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Румянка Николова Ценова.
11495

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 903/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Интеринвест“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Враца, ул. 
Проф. Димитър Йоцов 9, ет. 2, ап. 4, с предмет 
на дейност: управление на стопанска дейност, 
сделки с предприятия, придобиване и управле-
ние на дялови участия и акции в предприятия 
в страната и в чужбина, създаване на дъщерни 
предприятия, управление на предприятия, ин-
веститорска и предприемаческа дейност, упра-
вление на имоти, сделки с недвижими имоти в 
страната и в чужбина, инвестиции в недвижими 
имоти и управление, сделки с интелектуална 
собственост, инвестиции в материали и финан-
сови активи, сделки със стоки, както и всякакви 
други дейности и услуги, незабранени със закон, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Пламен Кръстев Радойков.
11496
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Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 
4.І.2008 г. по ф. д. № 903/2007 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на търговското предприятие 
на ЕТ „Перерик – Пламен Радойков“, Лом, като 
съвкупност от права, задължения и фактически 
отношения на „Интеринвест“ – ЕООД, Враца.
11497

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 676/2003 вписа промени за 
„Медико инженеринг“ – ООД, Враца: вписва нов 
предмет на дейност: служба по трудова медици-
на, независим орган за контрол по здравословни 
и безопасни условия на труда, специализирана 
служба за организиране изпълнението на дей-
ностите, свързани със защитата и профилак-
тиката на професионалните рискове, обучение, 
консултантски услуги, оценка на съответствието, 
изготвяне на експертизи, технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност, разработване, 
управление и реализиране на проекти, социални 
дейности, разработване и разпространяване на 
софтуерни продукти, управление и контрол на 
условията на труд, търговска дейност в страната 
и в чужбина и всякакви други дейности, разре-
шени със закон; премества адреса на управление 
на дружеството на ул. Г. С. Раковски 41, ет. 1, 
офис 8; вписва като управляващ дружеството 
и Емил Георгиев Христов; дружеството ще се 
управлява и представлява от съдружниците 
Пенка Бонева Петрова и Емил Георгиев Христов 
заедно и поотделно; вписва приетите промени 
в дружествения договор.
11498 

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
11.І.2008 г. по ф. д. № 3444/91 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на предприятие с фирма 
„Йорданов – Цветан Йорданов“ от едноличния 
търговец Цветан Иванов Йорданов на Ивайло 
Цветанов Иванов и го вписва като едноличен 
търговец с фирма „Йорданов – Цветан Йорда-
нов – Ивайло Иванов“.
11499

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 267/97 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на предприятие с фирма „Ру-
мяна Божинова – оазис“ от едноличния търговец 
Румяна Цекова Божинова на Катерина Костова 
Павлова и я вписва като едноличен търговец с 
фирма „Румяна Божинова – оазис – Катерина 
Павлова“.
11500

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1114/93 вписа в търгов-
ския регистър прехвърляне на предприятие с 
фирма „Динко Василев“ от едноличния търговец 
Динко Василев Димитров на Лиляна Петрова 
Димитрова и я вписва като едноличен търговец 
с фирма „Динко Василев – Лиляна Димитрова“.
11501

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 538/94 вписа в търговския 

регистър поемане на предприятието на еднолич-
ния търговец Димитър Христов Кожухарски с 
фирма „Веми – 94 – Димитър Кожухарски“ от 
неговата съпруга и наследница Венета Иванова 
Цветкова и я вписва като едноличен търговец с 
фирма „Веми – 94 – Димитър Кожухарски – Ве-
нета Цветкова“.
11502

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1003/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Венеция“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Враца, ул. 
Спортна 9, с предмет на дейност: покупко-про-
дажба на стоки или други вещи в първонача-
лен, обработен или преработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни (вкл. превоз на пътници 
и товари в страната и в чужбина), складови или 
спедиционни сделки, лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
строителнопредприемаческа дейност, рекламни, 
хотелиерски, туристически, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги, покупка, 
строежи, обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, покупко-продажба на земеделски земи, 
лизинг (без финансов), външноикономическа и 
външнотърговска дейност, както и всякаква друга 
незабранена със закон дейност и/или дейности, 
за които се изисква съответна лицензия, които се 
упражняват след получаването на тази лицензия, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Цветомир Кръстев Кръстев.
11503

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1233/97 за „Перфект“ – ООД: заличава 
като съдружник и управител Калинка Илиева 
Андонова; вписва като съдружник и управител 
Детелина Любенова Андонова; вписва нов адрес 
на управление: Добрич, ж. к. Балик, бл. 30, вх Д, 
ап. 15; вписва актуализиран дружествен договор.
11028

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 1167/96 за „Растителна защита – земя“ – ООД 
(в ликвидация): заличава като прокурист Марияна 
Атанасова Иванова.
11029

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф. д. 
№ 401/98 проверените и приетите годишни сче-
товодни отчети за 2004, 2005 и 2006 г. на „Же-
том“ – ООД, Добрич.
11030

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1552/97 за „Тур спорт холдинг“ – ЕООД: 
вписва нов адрес на управление: Добрич, бул. 
Добруджа 1.
11031
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1344/2000 за „Миб“ – ЕООД: заличава 
досега вписания предмет на дейност; вписва 
нов предмет на дейност: търговия на дребно с 
лекарствени продукти.
11032

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1067/98 за „Аптечно – Добрич“ – АД: 
вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 
100 000 лв. чрез издаване на нови 50 000 пои-
менни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва 
актуализиран устав на дружеството.
11033

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 560/99 за „Добруджа спектър“ – ООД, 
Добрич: заличава като съдружници Иван Васи-
лев Апостолов, Атанаска Стоянова Гинкова и 
Пламен Илиев Селенски; вписва актуализиран 
дружествен договор.
11034

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ 
вписа промяна по ф. д. № 531/90 за „Югоагент 
Добрич“ – ООД (в ликвидация): удължава срока 
на ликвидация на дружеството до 31.12.2008 г.
11035

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 206/99 за „Каварна кабел“ – ООД: зали-
чава като управител и представляващ Димитър 
Николов Иванов; вписва като управител и пред-
ставляващ дружеството Марчо Маринов Марчев.
11036

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 968/2005 за „Карат – В. Николов“ – ЕООД, 
Добрич: допълва предмета на дейност с „вся-
какви кадастрални дейности, в т. ч. изработване 
на кадастрални карти, кадастрални регистри и 
специализирани карти“.
11037

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна 
по ф. д. № 29/2004 за „Специализирани прево-
зи – 04“ – ЕООД, Добрич: допълва предмета 
на дейност с „транспортни услуги – превоз на 
товари на територията на Република България 
и международен автомобилен превоз на товари 
срещу заплащане по всички маршрути, за пъту-
вания или части от пътувания, на територията на 
Общността съгласно разпоредбите на Регламент 
на Съвета (ЕИО), въз основа на издадени лицензи 
на Министерството на транспорта, транспорт на 
фуражи съгласно издадено удостоверение за регис-
трация към Националната служба по зърното и 
фуражите“; вписва актуализиран учредителен акт.
11038

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1103/2006 за „Изопласт“ – ЕООД: допълва 
предмета на дейност с „добиване, преработване 
и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие (след 
получаване на съответно разрешение)“; вписва 
изменен писмен акт на дружеството.
11039

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. 
д. № 479/99 за „Автомобилни превози“ – АД, 
Балчик: заличава като изпълнителен директор 
Кънчо Донев Стоев.
11040

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна 
по ф. д. № 658/2005 за „Елит български имо-
ти“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на 
управление: с. Оброчище, вилна зона Фиш-фиш, 
ул. Пета 58; вписва актуализиран учредителен 
акт към 18.09.2007 г.
11041

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа 
промяна по ф. д. № 1456/97 за „Белуга“ – ЕООД: 
деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., 
разпределени в 100 дяла по 50 лв.; вписва нов 
адрес на управление: Добрич, ул. Иван Георгиев 
28, вх. А, ап. 4.
11042

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ, вписа промяна по 
ф. д. № 3/98 за „Екзакт – М“ – ООД: заличава 
като съдружник Татяна Юриева Станчева; вписва 
като съдружник Веселин Максимов Петров.
11043

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа по ф. д. 
№ 1070/98 заличаването от търговския регистър 
на „ВС изгрев“ – АД, Добрич. 
11044

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 880/99 за „Стройинвест консулт“ – ООД: 
заличава като съдружник и управител Стефка 
Марчева Славова; дружеството ще се управлява и 
представлява от управителя Емил Колев Стоянов.
11045

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 673/99 за „Алфа – 5“ – ООД: заличава 
като съдружник Живко Жеков Георгиев.
11046

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна 
по ф. д. № 1902/95 за „Комерс – спорт“ – ООД, 
Добрич: заличава като управител Генчо Желев 
Генчев; дружеството ще се управлява и предста-
влява от управителя Кольо Димитров Стоянов.
11047

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231, ал. 2 ТЗ вписва по ф. д. 
№ 1111/98 прекратяването и обявяването в лик-
видация на „Зърнобази“ – АД, Добрич, със срок 
на ликвидация 18 месеца и с ликвидатор Ирена 
Георгиева Георгиева.
11048

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 952/2004 за „Аморето“ – ООД, Добрич: 
вписва като прокурист Сийка Петрова Станева.
11049
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 89 от 
21.І.2008 г. по ф. д. № 48/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Севън медоус“ – ЕООД, 
със седалище адрес на управление Добрич, бул. 
25-и септември 56, вх. Б, ап. 2, и с предмет на 
дейност: търговия, строителство, туризъм и 
всякакви други дейности, разрешени със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
Олга Владимировна Рудюк, която го управлява 
и представлява.
11050

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. №  628/2006 за „Ем си ем“ – ЕООД: вписва 
като съдружник и управител Веселин Георгиев 
Георгиев, който ще управлява и представлява с 
досега вписания управител Стоян Симеонов Стоя-
нов заедно и поотделно; вписва дружеството като 
„Ем си ем“ – ООД; вписва дружествен договор.
11051

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 822/2006 за „Титан – 2006“ – ЕООД: впис-
ва като съдружник и управител Калина Георгиева 
Георгиева, която ще управлява и представлява 
с досега вписания управител Ирена Георгиева 
Георгиева само заедно; вписва дружеството като 
„Титан – 2006“ – ООД; вписва актуализиран дру-
жествен договор.
11052

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 608/97 за „Сефа – 97“ – ООД, Каварна: 
заличава като управител и представляващ Цветан 
Ангелов Илиев; вписва като управители Стоянка 
Димитрова Боева-Николова и Живко Проданов 
Георгиев, които ще управляват и представляват 
дружеството заедно и поотделно.
11053

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 1259/98 за „Сортоизпитване Добрич“ – ЕООД, 
Добрич: заличава като управител Християн Вик-
торов Никифоров.
11054

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1292/98 за „Логер фешънс“ – ООД, Кавар-
на: заличава като управители Красимир Стоянов 
Николов и Клаус Антон Шефер; дружеството 
ще се управлява и представлява от управителя 
Евгений Иванов Филипов.
11055

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф. д. 
№ 294/97 промяна за „Ракурс“ – ООД (в лик-
видация): удължава срока на ликвидация на 
дружеството до 31.ХІІ.2008 г.
11056

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 464/2002 за „Милева“ – ЕООД: залича-
ва досега вписания предмет на дейност; вписва 
нов предмет на дейност: търговия на дребно с 
лекарствени продукти.
11057

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 284/2001 за „Албена кар“ – ЕООД: зали-
чава като управител Деян Христов Митев; вписва 
като управител Красимир Трифонов Енчев.
11058

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 
ТЗ вписва по ф. д. № 1667/94 прекратяването и 
обявяването в ликвидация на „Стимекс“ – ООД, 
Добрич, със срок на ликвидация 6 месеца и ли-
квидатор Пенко Йорданов Овчаров.
11059

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 52/2002 за „Джема и ко“ – ООД, Добрич: 
заличава като съдружници Светозар Маринов 
Иванов и Станка Петрова Иванова.
11060

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 369/2002 за „Добруджанска петролна ком-
пания“ – АД: вписва нов адрес на управление: 
Добрич, бул. Трети март 47; вписва промени в 
устава към 4.VІ.2007 г.
11061

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 438/2002 за „Агро 2002“ – ООД: заличава 
като прокурист Ибрям Адем Ахмед; дружеството 
ще управлява и представлява от вписания упра-
вител Ахмед Орта.
11062

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 313/2000 за „Медицински център – 1 – Ге-
нерал Тошево“ – ЕООД: заличава като управител 
и представляващ Васил Цветанов Василев; вписва 
като управител и представляващ дружеството 
Живка Димитрова Нанева.
11063

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 1364/2000 за „Елект“ – ЕООД: вписва промяна 
във фирмата на дружеството от „Елект“ – ЕООД, 
на „Кантора“ – ЕООД.
11064

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна 
по ф. д. № 895/2001 за „Манолова – 37“ – ООД, 
Добрич: вписва като съдружник Светослав Ки-
рилов Манолов.
11065

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф. д. 
№ 312/91 заличаването от търговския регистър 
на „Добруджански турист“ – ЕООД, Добрич.
11066

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1547/96 за „Екватор“ – ООД, Каварна: 
заличава като управител Елка Николова Мари-
нова; вписва като управител и представляващ 
дружеството Йост Гьоттер.
11067

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1025/2000 за „Стратос“ – ООД: вписва като 
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прокурист Христо Добрев Христов, който ще уп-
равлява и представлява дружеството само заедно 
с управителя Чавдар Цветанов Русев или самос-
тоятелно от управителя Чавдар Цветанов Русев.
11068

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по 
ф. д. № 568/97 за „Каварна газ“ – ООД, Каварна: 
заличава като управител и представляващ Иван 
Димитров Кьосев; дружеството ще се управлява 
и представлява от другия вписан управител Павел 
Георгиев Германов.
11069

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 1179/99 за „ЕОН“ – ЕООД: вписва уве-
личение на капитала от 5000 лв. на 200 000 лв. 
чрез издаване на нови 19 500 дяла с номинална 
стойност 10 лв., поети от едноличния собственик 
на капитала Георги Косев Костов.
11070

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 285/2004 за „Нит“ – ЕООД: заличава като 
едноличен собственик на капитала, управител и 
представляващ Елица Петева Димитрова; вписва 
като едноличен собственик на капитала, управител 
и представляващ Дарин Петров Матеев.
11071

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 233/2004 за „Източна звезда“ – ЕООД: 
заличава като едноличен собственик на капита-
ла, управител и представляващ Кирил Николов 
Мирчев; вписва като едноличен собственик на 
капитала, управител и представляващ Венелина 
Кирилова Николова; вписва актуализиран учре-
дителен акт.
11072

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 1160/2003 за „Спойлер“ – АД; заличава като 
член на съвета на директорите Веселин Панайотов 
Панайотов; вписва като членове на съвета на ди-
ректорите Емил Йорданов Тасков, Веселин Донев 
Станев и Ивайло Емилов Тасков; заличава като 
представляващ дружеството Веселин Панайотов 
Панайотов; вписва като изпълнителни членове на 
съвета на директорите Веселин Донев Станев и 
Ивайло Емилов Тасков, които ще представляват 
дружеството заедно и поотделно.
11073

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 
ТЗ вписва по ф. д. № 419/2002 прекратяването 
и обявяването в ликвидация на „Инс“ – ООД, 
Добрич, със срок на ликвидация 6 месеца и с 
ликвидатор Искрен Георгиев Димитров.
11074

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д. 
№ 106/98 за „Групова практика за първична сто-
матологична помощ Николова – Кисьов“ – ООД: 
заличава досегашното наименование и вписва 
ново наименование: „Групова практика за пър-
вична медицинска помощ по дентална медицина 
Николова – Кисьов“; вписва актуализиран дру-
жествен договор.
11075

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф. д. 
№ 190/96 промяна за „Торгосервиз“ – ООД (в 
ликвидация): удължава срока на ликвидация на 
дружеството с 12 месеца.
11076

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 724/99 за „Оптима експерт“ – ООД: зали-
чава като съдружник Стефан Василев Великов; 
вписва като съдружник и управител Сълзина 
Стефанова Великова, която ще представлява 
и управлява дружеството заедно и поотделно с 
вписания управител Мария Атанасова Ангелова; 
вписва актуализиран дружествен договор.
11077

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф. д. № 972/2000 за „Пътно поддържане – Бал-
чик“ – ЕООД: заличава като управител Станьо 
Рачев Иванов; вписва като управител и предста-
вляващ Валентин Викторов Зеленченко; вписва 
ново седалище и адрес на управление: Добрич, 
ул. Отец Паисий 15, ет. 3; вписва изменен учре-
дителен акт.
11078

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д. 
№ 622/2008 за политическа партия „Зелените“, 
както следва: вписа промяна на член от Контрол-
ния съвет; вписа напускането на Петър Добринов 
Кънев; вписа нов член – адв. Свилен Владимиров 
Овчаров; вписа напусналите членове на Нацио-
налния съвет: арх. Мартин Иванов Микуш; Иван 
Диянов Христов; Йорданка Иванова Динева; 
Вера Веселинова Петканчин; Росен Тодоров 
Цонев; вписа новите членове на Националния 
съвет от квотата на Националното събрание: 
Ангел Михайлов Игов; Бойко Маринов Вълчев; 
Бистра Венцеславова Николова; Ива Братанова 
Братанова, Ясен Атанасов Атанасов.
8075

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

22. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел с общественополезна дейност „Плу-
вен клуб „Левски“ – София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.09.2011 г. 
в 12 ч. в седалището и адреса на управление 
на сдружението: София, район „Триадица“, бул. 
Арсеналски 4, плувен комплекс „Спартак“, при 
следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
счетоводен отчет и баланс на сдружението; 2. 
приемане на цялостен отчет на управителния 
съвет за дейността на сдружението през измина-
лата година; 3. освобождаване от отговорност на 
членовете на управителния съвет; 4. промяна в 
членовете на управителния съвет на сдружение-
то; 5. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 13 ч. 
на същото място и при същия дневен ред.
7794
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28. – Управителният съвет на сдружение 
„Международна академия за обучение по кибер-
разследвания“ на основание чл. 22 от устава на 
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ и съобразно реше-
ние на управителния съвет от 24.06.2011 г. свиква 
общо събрание на учредителите на сдружението 
на 1.09.2011 г. в 16 ч. в София, ул. Будапеща 26, 
ет. 3, офис 12, при следния дневен ред: 1. годишен 
отчет за дейността на сдружението; 2. годишен 
консолидиран доклад за дейността на сдружението; 
3. приемане на нови членове и прекратяване на 
членство на учредителите, заявили едностранно 
желание за напускане на сдружението; 4. про-
мяна на седалището и адреса на сдружението; 
5. гласуване на план за действие за следващата 
година. Канят се всички членове на сдружението 
да вземат участие лично или чрез упълномощен 
представител. Пълномощниците се легитимират с 
лична карта и нотариално заверено пълномощно.
7946

14. – Управителният съвет на Фондация за из-
дигане на социалното доверие на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.09.2011 г. в 
14 ч. в София, ул. Уилям Гладстон 32, ет. 1, офис 
4, при следния дневен ред: 1. вземане на решение 
за прекратяване дейността на фондацията и прис-
тъпване към ликвидация; 2. вземане на решение 
за назначаване на ликвидатор на фондацията; 3. 
разни. Поканват се членовете да участват в събра-
нието лично или чрез упълномощен представител 
с писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни 
данни на упълномощителя и упълномощения.
7986

10. – Настоятелството на читалище „Камбани-
те“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 1.09.2011 г. в 14 ч. в седали-
щето и адреса на управление на читалището в 
София, ж.к. Младост 1А, бл. 550, магазин № 7, 
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността 
на настоятелството и проверителната комисия 
на читалище „Камбаните“ за периода на упра-
вленския мандат в рамките на три години от 
създаването до момента; 2. избор (преизбиране) 
на настоятелство, председател на настоятелството 
и проверителна комисия за периода на новия 
управленски мандат; 3. приемане на промени и 
допълнения в предмета на дейност на читалището 
и гласуване на промени в устава на читалище 
„Камбаните“; 4. разни.
8008

53. – Управителният съвет на сдружение 
„Комуникации без граници“, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава на 
сдружението свиква извънредно общо събрание на 
членовете на сдружението на 06.09.2011 г. в 10 ч. на 
адрес: София, кв. Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, 
ет. 3, ап. 103, при следния дневен ред и предложения 
за решение: 1. отчет за дейността на сдружени-
ето до 01.09.2011 г.; проект за решение – общото 
събрание на членовете на сдружението приема 
отчета за дейността на сдружението до 01.09.2011 г.; 
2. освобождаване от отговорност членовете на 
управителния съвет на сдружението за дейността 
им до 01.09.2011 г.; проект за решение – общото 
събрание на членовете на сдружението освобождава 
от отговорност членовете на управителния съвет 
на сдружението за дейността им до 01.09.2011 г.; 
3. прекратяване дейността на юридическото лице 

с нестопанска цел сдружение „Комуникации без 
граници“, рег. с решение по ф. д. № 5611/2004 
на Софийския градски съд, БУЛСТАТ 131257638, 
със седалище и адрес на управление: София, кв. 
Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3, ап. 103, на 
основание чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ във връзка 
с чл. 48, т. 1 от устава на сдружението; проект за 
решение – общото събрание на членовете на сдру-
жението да прекрати дейността на юридическото 
лице с нестопанска цел сдружение „Комуникации 
без граници“, рег. с решение по ф. д. № 5611/2004 
на Софийския градски съд, БУЛСТАТ 131257638, 
със седалище и адрес на управление: София, кв. 
Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3, ап. 103; 4. 
откриване на производство по ликвидация на 
юридическото лице с нестопанска цел сдружение 
„Комуникации без граници“, рег. с решение по ф. д. 
№ 5611/2004 на Софийския градски съд, БУЛСТАТ 
131257638, със седалище и адрес на управление: 
София, кв. Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3, 
ап. 103, на основание чл. 14, ал. 1 ЗЮЛНЦ във 
връзка с чл. 49, ал. 1 от устава на сдружението; 
проект за решение – общото събрание на члено-
вете на сдружението да открие производство по 
ликвидация на юридическото лице с нестопанска 
цел Сдружение „Комуникации без граници“, рег. 
с решение по ф. д. № 5611/2004 на Софийския 
градски съд, БУЛСТАТ 131257638, със седалище 
и адрес на управление: София, кв. Княжево, ул. 
Средорек 10, вх. Г, ет. 3, ап. 103; 5. назначаване на 
ликвидатори на юридическото лице с нестопанска 
цел сдружение „Комуникации без граници“; про-
ект за решение – общото събрание на членовете 
на сдружението да назначи за ликвидатори на 
юридическото лице с нестопанска цел Сдружение 
„Комуникации без граници“ членовете на управи-
телния съвет Емил Григоров Григоров, Мирослав 
Данов Стефанов и Борислав Емилов Ортов на 
основание чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 49, 
ал. 2 от устава на сдружението; 6. определяне на 
дата за краен срок за завършване на ликвидацията 
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с 
чл. 266, ал. 2 ТЗ; проект за решение – общото съб-
рание на членовете на сдружението да определи 
дата 01.12.2011 г. за краен срок за завършване на 
ликвидацията; 7. определяне размера на възнаг-
раждението на ликвидаторите на основание чл. 14, 
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 266, ал. 5, т. 1 ТЗ; 
проект за решение – общото събрание на членовете 
на сдружението да определи възнаграждение в 
размер по 100 лв. за всеки един от ликвидаторите; 
8. отправяне на покана до кредиторите с цел да 
предявят вземанията си и обявяването є в „Дър-
жавен вестник“ на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ 
във връзка с чл. 267 ТЗ; проект за решение – об-
щото събрание на членовете на сдружението да 
възложи на ликвидаторите да отправят покана 
до кредиторите с цел да предявят вземанията си, 
като я обявяват в „Държавен вестник“; 9. уведо-
мяване на Националната агенция за приходите 
за прекратяването на сдружение „Комуникации 
без граници“ и за започналата му ликвидация на 
основание чл. 77, ал. 1 ДОПК и съгласно чл. 14, 
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 268, ал. 3 ТЗ; про-
ект за решение – общото събрание на членовете 
на сдружението да възложи на ликвидаторите да 
уведомят Националната агенция за приходите за 
прекратяването на сдружение „Комуникации без 
граници“ и за започналата му ликвидация; 10. уве-
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домяване на Националния осигурителен институт 
за прекратяването на сдружение „Комуникации без 
граници“ и за започналата му ликвидация относно 
получаване на удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО; 
проект за решение – общото събрание на членовете 
на сдружението да възложи на ликвидаторите да 
уведомят Националния осигурителен институт 
за прекратяването на сдружение „Комуникации 
без граници“ и за започналата му ликвидация и 
да поискат удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО; 
11. вписване на взетите решения в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при Софий-
ския градски съд и обнародването им в „Държавен 
вестник“, както и представяне от ликвидаторите 
на нотариално заверени съгласия и нотариално 
заверени образци от подписите им на основание 
чл. 266, ал. 3 във връзка с чл. 269, ал. 1 и 2 ТЗ; 
проект за решение – общото събрание на членове-
те на сдружението да възложи на ликвидаторите 
да предприемат всички необходими действия за 
вписване на взетите решения в регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел при Софийския 
градски съд и обнародването им в „Държавен 
вестник“, както и да предоставят нотариално за-
верени съгласия и нотариално заверени образци 
от подписите си; 12. разни. Писмените материали 
за извънредното общо събрание на сдружението 
на основание чл. 24 от устава на сдружението ще 
бъдат на разположение на членовете на адрес: 
София, кв. Княжево, ул. Средорек 10, вх. Г, ет. 3, 
ап. 103, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Лице за 
контакти Мирослав Данов Стефанов. Общият 
брой на членовете в общото събрание е 7. Покан-
ват се всички членове или упълномощени от тях 
лица да присъстват. Правото си на глас могат да 
упражнят всички членове, вписани в книгата на 
членовете на сдружението, на основание чл. 47, 
ал. 2 от устава на сдружението. Регистрацията 
на членовете и упълномощените представители 
ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събрание-
то. Членовете или упълномощените от тях лица 
следва да представят документ за самоличност, 
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за 
юридическите лице), а упълномощените лица – и 
писмено пълномощно.
7952

30. – Управителният съвет на Корпораци-
ята на автомобилните превозвачи в България 
(КАПБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на сдружението 
на 08.09.2011 г. в 11 ч. в салона на Централна 
гара – София, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета за дейността на УС за 2010 г.; 
2. приемане бюджета на сдружението за 2011 г.; 
3. промени в устава на сдружението; 4. промени 
в състава на УС. Канят се всички членове на 
сдружението да вземат участие лично или чрез 
упълномощен представител на общото събрание. 
Регистрацията на членовете и на упълномощените 
лица е в деня на събранието срещу представяне 
на документ за самоличност, изрично пълномощ-
но за упълномощените лица и удостоверение за 
актуално състояние на фирмата към датата на 
събранието. При липса на кворум за вземане на 
решения на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
7950

27. – Управителният съвет на Българската 
федерация по фехтовка – София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание 
на сдружението на 16.09.2011 г. в 11 ч. в София в 
сградата на МФВС, залата на ет. 5, при следния 
дневен ред: 1. приемане на нови клубове, подали 
молби за членство към БФФ; 2. приемане на 
финансов отчет за 2010 г.; 3. разни. Писмените 
материали, свързани със събранието, са на разполо-
жение на членовете на сдружението в седалището 
му. При 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.
7795

25. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарско научно дружество по спортна медицина 
и кинезитерапия“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо (делегатско) събрание 
на 16.09.2011 г. в 17 ч. на адрес: София, район 
„Триадица“, ул. Гургулят 1, при следния дневен 
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на 
сдружението; 2. приемане на промени в устава 
на сдружението; 3. избор на ръководни органи на 
сдружението; 4. разни. Поканват се всички чле-
нове да вземат участие в общото събрание. 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.
8022

20. – Управителният съвет на „Сдружение на 
българските зъболекари“, София, на основание 
чл. 16, ал. 1 и чл. 17 от устава на сдружението и 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна отчетно-изборна 
конференция на сдружението на 08.10.2011 г. в 10 ч. 
в конферентната зала на хотел „Девин“ в гр. Девин, 
област Смолян, при следния дневен ред: 1. годишен 
отчетен доклад и финансов отчет на управител-
ния съвет на СБЗ за дейността на сдружението; 
2. освобождаване от длъжност и от отговорност 
на председателя, зам.-председателя и членовете 
на управителния съвет на сдружението за дей-
ността им за периода 10.10.2009 г. – 08.10.2011 г.; 
3. избор на нови председател, зам.-председател и 
членове на управителния съвет на сдружението; 
4. промени в устава на сдружението; 5. разни. 
Поканват се всички членове на сдружението 
да присъстват на конференцията. При липса на 
кворум на основание чл. 18, ал. 2 от устава на 
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията 
ще се проведе от 11 ч. на същите дата и място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
7864

39. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българска федерация по акро-
батичен рокендрол“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква редовно 
общо събрание на сдружението на 15.10.2011 г. в 
9,30 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния 
дневен ред: 1. отчет на УС за предходен период; 
2. избор на органи на управление; 3. актуали-
зиране на правилници и наредби на БФАРР; 4. 
други. Регистрацията на членовете ще започне 
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7930
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4. – Управителният съвет на Българския 
съюз по заваряване, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза 
на 25.ХІ.2011 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на 
Техническия университет – София, при следния 
дневен ред: 1. отчет за изтеклия период; 2. фи-
нансов отчет; 3. разни. При 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.
7985

32. – Управителният съвет на СНЦ в частна 
полза „Юнивърс 2001“, Айтос, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 20.09.2011 г. в 10 ч. в Айтос, ул. Арда 17Б, при 
следния дневен ред: 1. отчет на председателя; 2. 
провеждане на избор за нов управителен съвет; 3. 
приемане и изключване на членове; 4. вземане на 
решение за промяна на устава; 5. разни. Отчет-
ните материали са на разположение в офиса на 
сдружението в Айтос, ул. Арда 17Б. Поканват се 
всички членове на сдружението да вземат учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
7836

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Инсайт 2007“, Бургас, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
сдружението на 25.08.2011 г. в 18,30 ч. в Бургас, к-с 
Братя Миладинови, бл. 66, вх. 2, ет. 3, ап. 6, при 
следния дневен ред: 1. доклад на управителния 
съвет за дейността на сдружението 2005 – 2010 г.; 
2. приемане на нови членове; 3. избор на нов 
управителен съвет; 4. други. Материалите за съ-
бранието се намират на адреса на сдружението в 
Бургас, к-с Братя Миладинови, бл. 66, вх. 2, ет. 3, 
ап. 6. 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 
независимо от броя на присъстващите членове 
на сдружението.
8078

30. – Управителният съвет на СНЦ в частна 
полза „Бизнес клуб Лидер – Бургас“ на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на сдружението на 20.09.2011 г. в 10 ч. в Бургас, 
ул. Христо Ботев 101, ет. 3, при следния дневен 
ред: 1. отчет на председателя; 2. провеждане на 
избор за нов управителен съвет; 3. приемане и 
изключване на членове; 4. вземане на решение за 
промяна на устава; 5. разни. Отчетните материали 
са на разположение в офиса на сдружението в 
Бургас, ул. Христо Ботев 101, ет. 3. Поканват се 
всички членове на сдружението да вземат учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
7835

25. – Управителният съвет на „Яхт клуб Вар-
на“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 03.09.2011 г. в 10 ч. в сградата на 
сдружението във Варна, ул. Батак 3, при следния 
дневен ред: 1. организационен отчет за дейността 
на сдружението за 2009 г. и 2010 г.; 2. финансов 
отчет за изпълнение на бюджета за 2010 г. и 

приемане на бюджет за 2011 г.; 3. инвестиционна 
програма за 2011 г.; 4. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде 
проведено един час след обявения начален час 
независимо от броя на присъстващите.
8042

25. – Управителният съвет на Съюза на крае-
ведите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на съюза на 7 и 
8.10.2011 г. в 13 ч. във Велико Търново в залата 
на музей „Нова и най-нова история“, пл. Съеди-
нение 1 (до Регионална народна библиотека „П.Р. 
Славейков“), при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността на управителния съвет и на дружества-
та в страната за периода 18.11.2006 – 7.10.2011 г.; 
2. отчет за финансовата дейност на управител-
ния съвет за периода 18.11.2006 – 7.10.2011 г.; 
3. изменение и допълнение устава на съюза; 
4. освобождаване от отговорност членовете на 
управителния съвет и на централната финан-
сова контролно-ревизионна комисия; 5. избор 
на управителен съвет и на управител на съюза; 
6. избор на централна финансова контролно-
ревизионна комисия на съюза; 7. обсъждане 
на основните насоки за работата на съюза за 
периода след 8.10.2011 г. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе в същия ден в 14 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от това, 
колко от членовете му ще се явят.
8041

10. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел РЦ „Партньори“, гр. Искър, 
област Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 02.09.2011 г. в 10 ч. в 
гр. Искър, област Плевен, ул. Г. Димитров 41, 
при следния дневен ред: 1. приемане на нови 
членове на сдружението; 2. промени в устава на 
сдружението; 3. освобождаване на УС и избиране 
на нов УС; 4. освобождаване председателя на УС 
и избор на нов председател на УС; 5. други. 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.
8079

21. – Управителният съвет на СНЦ „Алианс 
Франсез Казанлък – Сент Ерблен“, Казанлък, 
на основание чл. 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 3.09.2011 г. в 11 ч. в 
новата сграда на алианса на бул. 23-ти пехотен 
шипченски полк 99 в Казанлък при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет; 
2. освобождаване на членовете на управителния 
съвет и избор на нов управителен съвет; 3. про-
мяна в устава на сдружението; 4. други.
8040

20. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб 
Стрелец – 1893“, Пазарджик, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.08.2011 г. в 
17 ч. в Пазарджик, ул. Виделина 8, при следния 
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на 
„Стрелкови клуб Стрелец – 1893“, Пазарджик, за 
изминалия период; 2. разни. 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.
8039
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5. – Управителният съвет на сдружение „Ди-
алого – Център за обучение и междукултурна 
комуникация“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 28.09.2011 г. в 17 ч. в 
Петрич, ул. България 31, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на сдружението; 2. промяна 
в състава на управителния съвет (УС) и избор на 
председател на УС на сдружението; 3. промени 
и допълнения в устава на сдружението; 4. разни. 
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.
7834

30. – Управителният съвет на сдружение 
„Средногорие мед индустриален клъстер“, Пир-
доп, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от 
устава на сдружението по своя инициатива свиква 
общо събрание на 29.09.2011 г. в 14 ч. в Център 
за образование и култура „Илиев“ към Амери-
канския университет в България с адрес: София, 
Студентски град, ул. Университетски парк 1, при 
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение 
устава на сдружението; 2. промяна състава на 
членовете на сдружението; 3. избор на нов из-
пълнителен директор; 4. приемане на годишна 
програма за дейността на СМИК; 5. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на 
същия адрес и при същия дневен ред независимо 
от броя на явилите се членове.
8077

15. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност 
в обществена полза „Волейболен клуб Локомо-
тив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 19.09.2011 г. в 17 ч. в 
Пловдив, парк „Лаута“, Спортна зала – волейбол, 
при следния дневен ред: 1. гласуване на решение 
на общото събрание на сдружението, с което да 
се прекрати дейността на сдружението и също-
то да се обяви в ликвидация; 2. определяне на 
срок за ликвидация на сдружението; избиране 

на ликвидатор на сдружението, който да го 
представлява за срока на ликвидацията му. 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.
7949

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Инцараки ВиК 2005“, гр. Св. 
Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 25.09.2011 г. в 10 ч. във вилата на 
Наско Вълков в кв. Инцараки, гр. Св. Влас, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
управителния съвет за 2011 г.; 2. освобождаване 
на съдружници; 3. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден на същото място в 11 ч. при 
същия дневен ред.
7796

20. – Управителният съвет на сдружение 
„Футболен клуб Стрела“, с. Обединение, област 
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на 04.09.2011 г. 
в 12 ч. в сградата на кметството при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността и финансов отчет на сдружението за 
2010 г.; 2. приемане програма и проект за бюджет 
за 2011 г.; 3. промени в управителния съвет. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 
13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
7828

Любомир Стефанов Стефанов – ликвидатор 
на сдружение с нестопанска цел „Европейски 
инициативи за икономическо културно и духовно 
развитие на България“, в ликвидация по ф. д. 
№ 11321/2007 по описа на СГС, на основание 
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ 
кани кредиторите на сдружението да предявят 
вземанията си.
8024

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 обяв-

ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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