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Народно събрание

 Решение за избор за попълване на 
квотата на Народното събрание във
Висшия съдебен съвет 2

 Решение във връзка с разискванията 
по питането на народния представи-
тел Корнелия Нинова към министър-
председателя на Република България 
Бойко Борисов относно препоръките 
на Европейската комисия по Нацио-
налната програма за реформи на 
България 2011 г. и Конвергентната
програма на България 2011 – 2014 г. 2

Президент на републиката

 Указ № 183 за връщане за ново обсъж -
дане в Народното събрание на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за 
дипломатическата служба, приет от 
ХLI Народно събрание на 14 юли 2011 г., и
мотивите към указа 3

Министерски съвет

 Постановление № 211 от 21 юли 
2011 г. за изменение на Правилника 
за прилагане на Закона за народната
просвета 6

 Постановление № 212 от 21 юли 
2011 г. за преобразуване на държавен
културен институт 6

 Постановление № 213 от 22 юли 
2011 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за 
Министерството на вътрешните ра-
боти, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г. 7

 Постановление № 214 от 22 юли 
2011 г. за изменение и допълнение на 
Наредбата за допълнителните мерки, 
свързани с прилагането на регламен-
ти, приети съгласно чл. 15 от Дирек-
тива 2005/32/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. 
за създаване на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към енер-
гоемките продукти и за изменение 
на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и 
директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета 7

 Постановление № 215 от 22 юли 
2011 г. за изменение и допълнение на 
Постановление № 205 на Министер-
ския съвет от 2009 г. за определяне 
на органите за управление, сертифи-
циране и одит на средствата по Ев-
ропейския фонд за връщане и за ут-
върждаване на Многогодишна програ-
ма по Европейския фонд за връщане
за периода от 2008 до 2013 г.  8

 Постановление № 216 от 22 юли 
2011 г. за изменение и допълнение на 
Тарифата за таксите за социалните 
услуги, финансирани от републикан-
ския бюджет, утвърдена с Постанов-
ление № 91 на Министерския съвет
от 2003 г.  9

 Постановление № 217 от 22 юли 
2011 г. за определяне на Тарифа, по 
която партиите, коалициите от 
партии и инициативните комитети 
заплащат предизборните предавания 
по Българската национална телеви-
зия и Българското национално радио
и техните регионални центрове 9

 Постановление № 218 от 22 юли 
2011 г. за изменение на Постановле-
ние № 88 на Министерския съвет от 
2010 г. за определяне на първостепен-
ния и второстепенните разпореди-
тели с бюджетни кредити в Минис-
терството на правосъдието 10

 Постановление № 219 от 22 юли 
2011 г. за изменение и допълнение на 
Тарифата за таксите, които се съби-
рат в системата на Министерство-
то на културата, одобрена с Поста-
новление № 140 на Министерския съ-
вет от 1998 г. 10

Министерство на физическото 
възпитание и спорта

 Споразумение в областта на мла-
дежката политика и спорта между 
Държавната агенция за младежта и 
спорта на  Република България и Ми-
нистерството на младежта и спорта
на Република Азербайджан 11
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за избор за попълване на квотата на Народ-
ното събрание във Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2, 3 и 9 от Кон-
ституцията на Република България и чл. 17, 
ал. 2 от Закона за съдебната власт

Р Е Ш И :
Избира за членове на Висшия съдебен съвет 

от квотата на Народното събрание:
Кирил Иванов Гогев;
Нестор Драгомиров Несторов.
Решението е прието от 41-ото Народно 

събрание на 20 юли 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
9083

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на 
народния представител Корнелия Нинова 
към министър-председателя на Република 
България Бойко Борисов относно препоръките 
на Европейската комисия по Националната 
програма за реформи на България 2011 г. 
и Конвергентната програма на България 

2011 – 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 90, 
ал. 2 от Конституцията на Република България, 
чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание и като 
взе предвид, че:

1. Съветът на Европейския съюз отправи 
препоръки към Република България, които са 
насочени към подобряване на икономическите 
политики с оглед на засилване на икономичес-
ката и финансовата координация в рамките на 
Европейския съюз и ускоряване на реформите 
за постигане на целите на Стратегия „Европа 
2020“ за устойчиво икономическо развитие. 

2. България е оценена благоприятно за 
положените усилия по отношение на провеж-
даната политика за фискална консолидация, 
амбициозната средносрочна бюджетна цел 
и ангажимента за постигането є в рамките 
на програмния период, както и сравнително 
ниския риск пред дългосрочната устойчивост 
на публичните финанси. 

3. Пазарът на труда в България е силно 
засегнат от глобалната икономическа и финан-
сова криза и неговото възстановяване налага 
непосредствени и широкомащабни мерки на 
политиката. Наред с активните мерки на па-
зара на труда България планира структурни 
реформи за подобряване квалификацията на 
работната сила, подобряване на съответствие-
то между търсенето и предлагането на труд и 
осигуряване на по-голяма гъвкавост на пазара 
на труда, както и допълнителни мерки за по-
пълно активиране на работния потенциал на 
младите и възрастните хора на пазара на труда. 
По този начин България ще отговори на част 
от насоките в три от препоръките към страната 
ни, които имат отношение към пазара на труда.

4. Пенсионната реформа е договорена в 
края на 2010 г. със социалните партньори и се 
изпълнява от началото на 2011 г. в отговор на 
предизвикателството пред публичните финан-
си с оглед на застаряването на населението. 

5. Механизмът за определяне на заплатите 
в България се основава изцяло на пазарни 
принципи с единствено изключение на мини-
малната работна заплата и годишното осъв-
ременяване на минималните осигурителни 
прагове. В отговор на препоръката, отправена 
към страната ни, България предприема и 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването
 Правилник за изменение и допълне-

ние на Правилника за организацията 
на работа и дейността на Център
„Фонд за асистирана репродукция“ 12

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 39 от 2004 г. за профи-
лактичните прегледи и диспансериза-
цията 16

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 34 от 2006 г. за придо-
биване на специалност в системата
на здравеопазването 17

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 28 от 2007 г. за дейности
по асистирана репродукция 22

Министерство на образованието,  
младежта и науката

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 3 от 2004 г. за организаци-
ята и провеждането на държавните
зрелостни изпити 47

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 11 от 2005 г. за приема-
не на ученици в държавни и в общин-
ски училища 49

Министерство на отбраната
 Инструкция № 2 от 14 юли 2011 г. за 

определяне на реда за създаване, из-
ползване и закриване на  информаци-
онните фондове и за контрола върху
тях в служба „Военна информация“ 50
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ще продължи да предприема мерки за по-
вишаване на производителността на труда 
като ефективен механизъм за постигане на 
съответствието между растежа на заплатите 
и растежа на производителността в условията 
на реална и номинална конвергенция. 

6. През 2011 г. ще бъде приета Национална 
стратегия за борба с бедността и социалното 
изключване, в която ще бъдат доразвити мерки-
те в отговор на препоръката към страната ни. 

7. Приоритет на България е подобряване 
на бизнес средата за привличането на повече 
инвестиции и стимулиране на растеж, генери-
ращ заетост. Съветът за административната 
реформа е предложил, а министрите са одо-
брили и прилагат мерки за повишаване на 
капацитета на администрацията, за да бъде 
осигурено оптималното є функциониране. 
През 2011 – 2012 г. ще бъдат развити системите 
за наемане и избор на служители в админи-
страцията, както и нова система за запла-
щане, която ще се базира на постиженията 
на служителя. Одобрените от Министерския 
съвет изменения на Закона за обществените 
поръчки и Закона за държавната финансова 
инспекция ще доведат до засилване на пре-
вантивния и последващия контрол, за да се 
предотвратяват и санкционират нередностите 
при разходване на публични средства. 

8. България предприема мерки за пълно-
то отделяне на електроенергийния системен 
оператор от обществения доставчик. С оглед 
на ефективното отделяне на операторите на 
преносни системи се изготвя Проект на закон 
за изменение на Закона за енергетиката, който 
ще адресира част от направените препоръки 
по отношение на нормативната уредба. За 
засилване на конкуренцията на пазарите на 
газ и електричество и по-голяма прозрачност 
в ценообразуването в процес на изготвяне е 
проект за въвеждане на електроенергийна 
борса в България. С цел намаляване на енер-
гийната зависимост на българската икономика 
се прилагат мерки за енергийна ефективност, 
които се финансират с държавна подкрепа под 
формата на безвъзмездна финансова помощ и 
гарантирани заеми, както и чрез използване 
на средства от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство.

Р Е Ш И :
1. Задължава Министерския съвет да ак-

туализира мерките по Плана за действие към 
одобрената Национална програма за реформи 
(2011 – 2015 г.) и Конвергентната програма в 
изпълнение на препоръките и мнението на 
Съвета на Европейския съюз и съгласно сро-
ковете, определени с Европейския семестър.

2. Задължава Министерския съвет да пред-
приеме необходимите последващи действия 
за отразяването на препоръките на Съвета на 
Европейския съюз при разработването на Зако-
нопроекта за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г. съгласно етапите и сроко-
вете по Решение № 40 на Министерския съвет 
от 2011 г. за бюджетната процедура за 2012 г.

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 183
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за изменение и допълнение 
на Закона за дипломатическата служба, приет 
от ХLI Народно събрание на 14 юли 2011 г.

Издаден в София на 27 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за дипломатическата служба,  
приет от Народното събрание на 14 юли 2011 г.

Уважаеми дами и господа народни пред-
ставители,

Приетият през 2007 г. Закон за дипломати-
ческата служба предостави съвременна законо-
дателна уредба на принципите, организацията 
и дейността на тази важна част от държавната 
администрация. Законът регламентира профе-
сионалния характер на службата, нейната пар-
тийна необвързаност, стабилност, прозрачност и 
приемственост, както и правилата за кариерно 
израстване на служителите. През годините на 
своето действие законът се доказа като добра 
правна основа за функционирането и развитието 
на съвременната българска дипломация при 
новите глобални реалности и мястото и ролята 
на държавата като член на ЕС и НАТО. Законът 
регламентира и необходимото задължение на 
дипломатическата служба да подпомага На-
родното събрание, Президента на Републиката, 
Министерския съвет и министъра на външните 
работи при осъществяването на техните пра-
вомощия в областта на външната политика 
и международните отношения на Република 
България, с което допринася за координация 
в дейността на държавните институции в кон-
текста на принципа за разделение на властите.

3. Задължава Министерския съвет да пред-
приеме действия за засилване на контрола върху 
изпълнението на актуализираните мерки по т. 1 
от компетентните министерства и ведомства.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 22 юли 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

9074
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Подобряването и усъвършенстването на дей-
ността на дипломатическата служба предполага 
провеждане на разумни реформи, съответни на 
определените основни цели на външната полити-
ка (чл. 24, ал. 2 от Конституцията). Промените, 
внесени със Закона за изменение и допълнение 
на Закона за дипломатическата служба (ЗИД 
ЗДиплС), следва да бъдат подходящо правно 
средство за утвърждаване на дипломатическата 
служба като съвременна, ефективна и професи-
онална администрация, способна да защитава 
и да реализира националните цели и интереси 
при актуалната динамика на междудържавните 
и международните отношения, както и да га-
рантира правата и интересите на българските 
граждани и юридически лица в чужбина.

По повод целите и характера на извършва-
ната реформа в Министерството на външните 
работи в обществото ни се разгърна публична 
дискусия, продължила и в хода на приемането 
на закона, в която основателно бяха изтъкнати 
аргументи против значителна част от предла-
ганите законови изменения като нецелесъо-
бразни и като отстъпващи от принципите за 
изграждане на дипломатическата служба. Не 
може да се пренебрегне и фактът, че отделни 
норми бяха оспорвани като нарушаващи ос-
новополагащи конституционни принципи – за 
правовата държава и върховенството на закона, 
за равенство между гражданите и недопускане 
на дискриминация и др.

Смятам, че редица норми от приетия от 41-
ото Народно събрание на 14 юли 2011 г. ЗИД 
ЗДиплС нецелесъобразно преуреждат отноше-
нията по изграждането и функционирането на 
дипломатическата служба, а също и че влизат 
в противоречие с Конституцията на Република 
България, на международни актове, които са 
в сила за България, и на основни принципи 
на международното право. Съображенията ми 
по-конкретно са следните:

1. Част от законовите промени водят до 
„монополизиране“ на правомощия от минис-
търа на външните работи и навлизане в ком-
петентността на други държавни институции, 
като например: възложеното осъществяване на 
външната политика на Република България, 
което по конституция е прерогатив на Минис-
терския съвет (§ 2 ЗИД ЗДиплС относно чл. 3, 
ал. 2, т. 1 ЗДиплС); представянето и защитата на 
българските интереси в ЕС и НАТО (§ 2 относно  
чл. 3, ал. 2 ЗДиплС) или осъществяването на 
официални връзки с акредитираните в Репуб-
лика България дипломатически и консулски 
представителства на други държави и мисии 
на международни правителствени организации 
(§ 3 относно чл. 3, ал. 2, т. 4 ЗДиплС) – всички 
тези правомощия влизат в компетентността и 
на други държавни органи (т. нар. споделена 
компетентност), като – президент, Министерски 
съвет, други министри. 

2. ЗИД ЗДиплС създава възможности за 
субективни кадрови решения на министъра на 
външните работи – на базата на неясни или 

занижени критерии при подбор и назначение 
на кадрите (§ 9 ЗИД ЗДиплС във връзка с 
чл. 11, ал. 2; § 10 ЗИД ЗДиплС във връзка с 
чл. 13, ал. 1; § 11 ЗИД ЗДиплС във връзка с 
чл. 14, ал. 2, чл. 14, ал. 3; § 12 ЗИД ЗДиплС 
във връзка с чл. 15, ал. 1; § 18 ЗИД ЗДиплС 
във връзка с чл. 26, ал. 2).

В преобладаващата част от съответните 
текстове на новия закон осезателно са зани-
жени изискванията към дипломатическите 
служители за заемане на ръководни длъжности. 
Например – за генерални директори (§ 9 ЗИД 
ЗДиплС във връзка с чл. 11, ал. 2) изискуемият 
ранг от „посланик“ става „пълномощен минис-
тър”, заличено е изискването кандидатът да е 
изпълнявал ръководна длъжност в МВнР, не 
се изисква и определен минимален срок, през 
който да е бил ръководител на задгранично 
представителство (поне три години по действаща 
уредба), а е достатъчно и за кратко време да е 
ръководил дипломатическо представителство в 
каквото и да е качество (временно управляващ, 
генерален консул и др.). Създава се възможност 
за генерален директор да бъде назначено лице, 
което изобщо не притежава дипломатически 
и задграничен опит. Освен това е предвидено 
министърът да назначава на тези длъжности 
и лица извън дипломатическата служба, като 
за това ще е необходима само преценката на 
министъра за „доказана квалификация и опит“. 
Аналогичен е подходът и към изискванията за 
главен инспектор (срв. чл. 15, ал. 1), директор 
(срв. чл. 14, ал. 2), началник-отдел (срв. чл. 14, 
ал. 3), директор на Дипломатическия институт 
(срв. чл. 83), както и към служителите, които 
постъпват в дипломатическата служба чрез кон-
курс за конкретна длъжност (срв. чл. 26, ал. 2). 
Занижаването на изискванията за назначаване 
ще е във вреда на професионалния характер на 
дипломатическата служба, ще въведе „двойни 
стандарти“ и субективизъм, а оттам – и демо-
тивиране на кариерните дипломати.

С горепосочените норми практически се 
заобикалят и нарушават действащи организа-
ционни принципи, включително принципите 
за стабилност, прозрачност и кариерното 
развитие в дипломатическата служба. Налице 
са сериозни основания да се смята, че ЗИД 
ЗДиплС така, както е приет от 41-ото Народно 
събрание, няма да помогне за подобряване на 
ефективността на дипломатическата служба, а 
напротив – ще създаде предпоставки за проява 
на субективизъм в разрез с националния инте-
рес. ЗИД ЗДиплС нарушава баланса и дублира 
функции между политическото и кариерното 
ръководство в полза на първото, ограничава 
ролята на колективните професионални органи 
на МВнР в полза на засилване на централизма 
и еднолични правомощия на министъра и ще 
въведе недемократични практики в управле-
нието на службата.

3. Противоконституционно се въвежда за-
брана за определен кръг лица да бъдат назна-
чавани или да продължават да заемат публични 
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(ръководни) длъжности в дипломатическата 
служба – посланици, генерални консули и 
заместник-ръководители на дипломатически 
мисии, както и други ръководни длъжности – от 
началник на сектор до генерален директор и 
главен (постоянен) секретар в централната 
администрация на МВнР (§ 19, т. 2 във вр. с 
§ 22, т. 2 и § 24 ЗИД ЗДиплС). Нормите, които 
въвеждат подобна забрана, са в пряко наруше-
ние на редица конституционни норми – чл. 4, 
ал. 1 и 2 и чл. 6 във вр. с чл. 5, ал. 1 и чл. 57, 
ал. 1 от Конституцията. След повече от два-
десет години от началото на демократичните 
реформи у нас обществото ни следва да е пре-
възмогнало примитивните противопоставяния 
и е недопустимо законодателният орган да 
създава нови законови предпоставки, водещи 
до разделение. Още по-неприемливо е чрез 
закона да се провежда държавна политика 
на дискриминация. С редица свои решения 
Конституционният съд е имал възможност да 
се произнесе допустимо ли е принадлежността 
към службите на Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия да бъде основание за въвеждане на 
забрана за заемане на определена длъжност 
(например: Реш. № 10 от 1997 г. по к.д. № 14 
от 1997 г., Реш. № 11 по к. д. № 13 от 2009 г.). 
Предвид на установената трайна практика на 
Конституционния съд, с която законодателят би 
следвало да се съобразява, всички норми в ЗИД 
ЗДиплС, определящи действието на забраната 
за заемане на длъжности в дипломатическата 
служба въз основа на принадлежност към бив-
ши служби по сигурността, противоречат на 
Конституцията на Република България – чл. 4, 
ал. 1 и 2 и чл. 6, ал. 2. Тези норми противоречат 
и на забрани за допускане на дискриминация, 
определени от международни актове и дого-
вори, по които Република България е страна, 
например: Всеобщата декларация за правата на 
човека; Европейската социална харта; чл. 14 от 
Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи; чл. 2, т. 2, чл. 25, буква „с“ и 
чл. 26 от Международния пакт за гражданските 
и политическите права; чл. 20 и 21 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз и др.

Недопустимо е отделни разпоредби (§ 19, 
т. 2 във вр. с § 22, т. 2 и § 24) на приетия ЗИД 
ЗДиплС да нарушават конституционно устано-
вения принцип за равноправие (чл. 6, ал. 2 от 
Конституцията) и да накърняват и ограничават 
общочовешки ценности, като свобода, спра-
ведливост и търпимост; да засягат правата на 
личността, нейното достойнство и сигурност 
и правото на труд. Законовите и съответните 
им административни мерки следва стриктно да 
спазват изискванията на принципа на правовата 
държава и върховенството на Конституцията, 
която не допуска въвеждане на дискриминаци-
онни ограничения на правата на българските 
граждани. Създаване на ограничения на права 
на български граждани в който и да е закон 
пряко засяга принципите на правовата държава и 

гарантираното равноправие. Всички служители 
от дипломатическата служба следва да бъдат 
равнопоставени с останалите български гражда-
ни, включително и по отношение на задължение 
за еднаквото им третиране от държавната власт 
(срв. Реш. № 14 на Конституционния съд от 
1992 г. по к.д. № 14 от 1992 г.). Лишаването 
на категории български граждани от право да 
заемат определени публични длъжности въз 
основа на социален признак – служебна връзка 
или обществено положение в миналото (преди 
повече от 20 г.), е проява на дискриминация, 
въвеждане на неравенство и различно третиране. 

Отчитайки практиката на Конституционния 
съд, следва да се посочи, че „конституционно 
недопустимо е … законодателно да се създава 
колективна презумпция за укоримост на опре-
делени категории правно регламентирани дей-
ности без установяване на конкретната дейност 
на определено лице“. Не се допуска и създаване 
на условия за накърняване на достойнството и 
правата на гражданите, които са конституцион-
но защитени ценности. Българската държава е 
длъжна законово да гарантира достойнството и 
правата на личността – чл. 4, ал. 2 от Консти-
туцията (Реш. № 10 на Конституционния съд 
от 1997 г. по к.д. № 14 от 1997 г.). 

Подобна е позицията и на Парламентар-
ната асамблея на Съвета на Европа, изразена 
в Резолюция № 1096/1996 г. относно мерките 
за разграждане на наследството от бившите 
комунистически тоталитарни режими (приета 
на 27 юни 1996 г., 23-о заседание). В тази ре-
золюция се посочва, че: 

„Първо, вината, като лична такава, а не 
колективна, трябва да бъде доказана във всеки 
отделен случай – това подчертава нуждата от 
индивидуално, а не колективно прилагане ... 
Отмъщението никога не може да бъде цел на 
подобни мерки, нито пък трябва да се позволи 
политическа или социална злоупотреба …“

Ето защо в обществения дебат съм отстоявал 
позицията и съм апелирал многократно всеки 
конкретен случай да се разглежда индивидуално, 
а не чрез законови норми да се създават условия 
за накърняване на достойнството и правата на 
гражданите, които са конституционно защитени 
неотменими ценности. 

4. С § 24 ЗИД ЗДиплС се изменя изцяло 
чл. 33 ЗДиплС (по-специално чл. 33, ал. 2), 
като се създава ново специално основание за 
прекратяване на трудовото или служебното 
правоотношение – обявяване на принадлежност 
към бившите служби на сигурността. Според 
същата разпоредба „… министърът на външните 
работи освобождава тези лица от съответната 
публична длъжност …“ Подобна норма е в 
пряко противоречие не само с основополагащи 
конституционни принципи, но и с изричната 
норма на чл. 98, ал. 6 от Конституцията на Ре-
публика България, която еднозначно определя 
като правомощие на президента да „назначава 
и освобождава от длъжност ръководителите на 
дипломатическите представителства и постоян-
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ните представители на Република България …“ 
(чл. 98, т. 6 от Конституцията). Очевидно е, 
че по отношение на ръководителите на ди-
пломатическите представителства, за които е 
издаден указ за назначаване, нормата на § 24  
ЗИД ЗДиплС относно чл. 33, ал. 2 ЗДиплС из-
земва конституционно определено правомощие 
на Президента на Републиката. Нарушава се 
установеният с Конституцията баланс на пра-
вомощия между различните конституционно 
установени органи и власти.

5. На чл. 98, ал. 6 от Конституцията на 
Република България противоречи и нормата 
на § 43, т. 1 ЗИД ЗДиплС, изменяща реда за 
прекратяване на дългосрочната командировка 
на ръководители на задгранично представи-
телство. Прекратяването на задграничната 
командировка е равнозначно на създаване на 
невъзможност за изпълнение на функциите и 
фактическо прекратяване на правомощията на 
ръководителя на задгранично представителство, 
т. е. по същество е освобождаване от длъжност. 
Ето защо § 43, т. 1 ЗИД ЗДиплС, изменяща 
чл. 69, ал. 1 ЗДиплС, с която се създава право 
на министъра на външните работи да издава 
заповед за прекратяване на дългосрочната 
командировка на посланик, без предхождащ 
указ за освобождаване от длъжност, е противо-
конституционно и представлява неправомерно 
изземване на права, които са от изключителната 
компетентност на президента.

6. В кумулативното си действие § 19, т. 2, 
§ 24 и 52 ЗИДЗДС правят въведената забрана 
за заемане на ръководни длъжности тотална. 
Съгласно § 52 ЗИДЗДС забраната се разпрос-
тира и върху заварените случаи към датата на 
влизане на закона в сила. Изпълнението на § 24 
и 52 ЗИДЗДС и задължителното освобождаване 
от длъжност на широк кръг служители в ди-
пломатическа служба ще накърни правото им 
на труд и буди основателни съмнения за про-
тиворечие с чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията. 
Несъмнено тези разпоредби ще предизвикат и 
смущения в дейността на службата като цяло, 
защото всяка служба би изпитала сериозни 
сътресения и ефективността на дейността є ще 
бъде засегната, ако широк кръг лица, включи-
телно и заемащи ръководни длъжности, бъдат 
освободени в кратък срок.

Уважаеми дами и господа народни пред-
ставители,

Предвид изложеното смятам, че ЗИД ЗДиплС 
съдържа многобройни и непреодолими законо-
дателни проблеми, които в своята взаимовръзка 
не могат да бъдат коригирани чрез връщане 
на отделни текстове за ново обсъждане. Като 
цяло законът отстъпва от установената ефек-
тивна регулация на дипломатическата служба и 
създава извънреден правен режим за противо-
конституционно и дискриминационно ограни-
чение на права на български граждани, което 
в контекста на европейското ни развитие през 
21 век намирам за погрешна законодателна 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 211 
ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение на Правилника за прилагане 
на Закона за народната просвета (обн., ДВ, 
бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., 
бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 
и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., 
бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 91 ал. 2 се изменя така:
„(2) През учебната година учениците полз-

ват есенна, коледна, зимна, пролетна и/или 
великденска и лятна ваканция.“

§ 2. В чл. 93, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. началото и края на втория учебен срок.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: 

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
8976

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 212 
ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г.

за преобразуване на държавен културен 
институт

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Преобразува Държавен драма-
тичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана, 
в Общински драматичен театър „Драгомир 
Асенов“ – Монтана.

политика. Смятам, че законът противоречи на 
интересите на българското общество и на цели-
те за укрепване на дипломатическата служба. 

Като се ръководя от гореизложените мо-
тиви, свързани с аргументи за съществена 
нецелесъобразност, противоконституционност и 
противоречие с международни актове, по които 
Република България е страна, и на основание 
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Републи-
ка България` връщам за ново обсъждане в 
Народното събрание Закона за изменение и 
допълнение на Закона за дипломатическата 
служба, приет от Народното събрание на 
14 юли 2011 г., като го оспорвам по принцип 
и в неговата цялост. 

Президент на републиката: Георги Първанов
9377



БРОЙ 58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

(2) Дейността, имуществото, архивът, пра-
вата и задълженията на преобразувания дър-
жавен културен институт по ал. 1 преминава 
към съответния общински културен институт, 
в който  се преобразува.

(3) Министърът на финансите на базата на 
взаимноподписан предавателно-приемателен 
протокол да извърши необходимите промени 
по бюджета на Министерството на културата 
и по бюджетните взаимоотношения между 
централния бюджет и бюджета на Община 
Монтана. 

Чл. 2. Трудовите правоотношения на ра-
ботниците и служителите в преобразувания 
културен институт по чл. 1 се уреждат при 
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса 
на труда.

Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 1 от 

Постановление № 14 на Министерския съвет 
от 2011 г. за определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в Министерството на културата (обн., 
ДВ, бр. 11 от  2011 г.; изм. и доп., бр. 25 и 35 
от 2011 г.) т. 38 се отменя.

§ 2. Постановлението се приема на основа-
ние чл. 5, ал. 1 и чл. 9б от Закона за закрила 
и развитие на културата.

§ 3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на културата и на 
министъра на финансите.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

8977

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 213 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за Министерството 
на вътрешните работи, приет с Постановле-
ние № 126 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 
2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г. и бр. 7, 19, 

48 и 51 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 19а, ал. 5 думите „се създава 
звено „Ведомствена служба по трудова ме-
дицина“ се заменят със „се създават звено 
„Ведомствена служба по трудова медицина“ 
и звено за държавен здравен контрол“.

§ 2. В чл. 26 думите „звено за Държавен 
здравен контрол“ и запетаята след тях се 
заличават.

§ 3. В чл. 141м се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 11:
„11. осъществява дейност по упражняване 

на държавния здравен контрол в МВР;“
б) досегашната т. 11 става т. 12.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Редът и организацията за извършване 

на дейността по държавния здравен контрол 
се определят с акт на министъра на вътреш-
ните работи.“

§ 4. В чл. 150а, ал. 5, т. 5 след думите „в 
МВР“ се поставя точка и запетая и текстът 
до края се заличава.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

9084

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 214 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
допълнителните мерки, свързани с прилага-
нето на регламенти, приети съгласно чл. 15 
от Директива 2005/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за 
създаване на рамка за определяне на изисква-
нията за екодизайн към енергоемките продук-
ти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО 
на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата 
думите „Директива 2005/32/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 6 юли 
2005 г. за създаване на рамка за определяне 
на изискванията за екодизайн към енергоем-
ките продукти и за изменение на Директива 
92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО 
и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета“ се заменят с „Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за екодизайн към 
продуктите, свързани с енергопотреблението“.

§ 2. В чл. 1 се създават т. 10, 11 и 12:
„10. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕС) 

№ 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 
2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
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по отношение на изискванията за екопроек-
тиране на домашни перални машини (ОВ, L 
293/21 от 11.11.2010 г.);

11. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕС) 
№ 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 
2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на изискванията за екопроек-
тиране на домакински съдомиялни машини 
(ОВ, L 293/31 от 11.11.2010 г.);

12. член 4 на Регламент (ЕС) № 327/2011 
на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане 
на Директива 2009/125/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на венти-
латори, задвижвани от двигатели с входя-
ща електрическа мощност между 125 W и  
500 kW (ОВ, L 90/8 от 06.04.2011 г.).“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 2, който влиза в сила, 
както следва:

1. за т. 10 и 11 – от 1 декември 2011 г.;
2. за т. 12 – от 1 януари 2013 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

9085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 205 на Министерския съвет от 2009 г. за 
определяне на органите за управление, серти-
фициране и одит на средствата по Европейския 
фонд за връщане и за утвърждаване на Мно-
гогодишна програма по Европейския фонд за 
връщане за периода от 2008 до 2013 г. (обн., 
ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., бр. 5 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието след думите „сред-
ствата по Европейския фонд за връщане“ се 
добавя „и Фонда за външните граници“, а 
накрая се добавя „и по Фонда за външните 
граници за периода 2010 – 2013 г.“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „2013 г.“ се поставя 

запетая и се добавя „и Фонда за външните гра-
ници (ФВГ), създаден с Решение № 574/2007/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
за периода от 2007 до 2013 г., валиден за Ре-
публика България от 2010 г.“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Утвърждава се Многогодишната про-

грама по ФВГ за периода 2010 – 2013 г., одо-
брена от Европейската комисия с Решение 
№ С/2011/1646 от 17 март 2011 г.“

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Средствата за съфинансиране изпъл-

нението на Многогодишната програма по 
ФВГ за периода 2010 – 2013 г., съответно 
на годишните програми, се предоставят за 
следните цели по приоритети:

1. модернизиране и подобряване на обо-
рудването за проверки и наблюдение на 
външните граници, както и подобряване на 
инфраструктурата;

2. разширяване на оперативно-тактически-
те възможности и качеството на превантив-
ната дейност по контрола на лица и превозни 
средства в граничната зона;

3. разработване на нови технологии в об-
ластта на граничното управление и контрол;

4. въвеждане на съвременни системи, 
подпомагащи осъществяването на анализ 
на риска в дейността на Главна дирекция 
„Гранична полиция“ на Министерството на 
вътрешните работи;

5. постигане на по-високо ниво на си-
гурност в Шенгенското пространство чрез 
повишаване ефективността на граничните 
проверки на граничните контролно-пропус-
кателни пунктове на външните граници;

6. подобряване на оперативния капацитет 
на Главна дирекция „Гранична полиция“ на 
Министерството на вътрешните работи за 
въздушно наблюдение на външните граници;

7. подобряване на оперативния капацитет 
на Главна дирекция „Гранична полиция“ 
на Министерството на вътрешните работи 
за контрол на морската част на външните 
граници;

8. повишаване капацитета на консулските 
служби в процеса на издаването на визи и 
на капацитета на други служби в трети дър-
жави, имащи отношение към незаконната 
имиграция;

9. разширяване и доразвиване на възмож-
ностите на информационните и комуника-
ционните технологии за пълно прилагане 
на Шенгенската информационна система ІІ;

10. подобряване на сътрудничеството меж-
ду българските консулски и други служби 
в различни държави членки чрез развитие 
на Националната визова информационна 
система;

11. по-нататъшно повишаване на капаци-
тета и подобряване на квалификацията на 
служителите, работещи на външните грани-
ци, за ефективно прилагане на съответните 
правни инструменти на Европейския съюз в 
сферата на контрола на външните граници;

12. повишаване на капацитета и квали-
фикацията на служителите в консулските и 
други служби в трети държави за ефектив-
но прилагане на правните инструменти на 
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Европейския съюз в сферата на сигурността 
на външните граници и по-конкретно Евро-
пейския визов кодекс.“

§ 4. Навсякъде в чл. 3, 5 и 6 абревиатурата 
„ЕФВ“ се заменя с „ЕФВ и ФВГ“.

§ 5. В § 1 от преходните и заключителни-
те разпоредби след думите „съфинансирани 
от фонда“ се добавя „и чл. 27 от Решение 
№ 574/2007/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване 
на Фонд за външните граници за периода от 
2007 до 2013 г. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на миграцион-
ните потоци“ и се поставя точка, а текстът 
докрая се заличава.

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
9125

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите за социалните услуги, финансирани 
от републиканския бюджет, утвърдена с По-
становление № 91 на Министерския съвет 
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., 

бр. 54 от 2006 г. и бр. 58 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 12 числото „50“ се заменя с „30“;
б) създава се т. 16:
„16. Център за социална рехабилитация и 

интеграция – 5 на сто.“
2. В ал. 5:
а) в основния текст след думите „специали-

зирана институция“ се добавя „или социална 
услуга в общността – резидентен тип“;

б) в т. 3 накрая се добавя „и общата 
стойност на сделките надвишава 60-кратния 
размер на гарантирания минимален доход за 
съответния период“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 2 след думата „доходи“ се добавя 
„и влогове“.

2. В т. 3 след думата „приюти“ се добавят 
„и в кризисни центрове“.

§ 3. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В платежното нареждане задължител-

но се изписва периодът, за който се отнасят 
таксите, и видът на съответната услуга, за 
която са платени.

(4) До 30-о число на месеца, следващ 
месеца, за който се дължат таксите, всеки 
доставчик на социална услуга представя пред 
Фонд „Социална закрила“:

1. копие от платежно нареждане;
2. рекапитулация по образец съгласно 

приложението“.
§ 4. Създава се приложение към чл. 4, 

ал. 4, т. 2:

„Приложение 
към чл. 4, ал. 4, т. 2

Наиме-
нование 
на съот-
ветната 

социална 
услуга, 

капацитет 
и адрес 

№ и 
дата на 
пла-
теж-
ното 

нареж-
дане

Сума 
на съ-

браните 
такси 

за съот-
ветния 
месец

Сума на 
събрани-
те такси 

през 
месеца 
за стари 
периоди

Размер 
на не-
събра-
ните 
такси  
(с нат-
рупва-

не)

Подпис на длъжност-  Подпис на доставчика:
ното лице, изготвило  Печат: “
рекапитулацията:  
Дата: 

§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. добавката по чл. 103 от Кодекса за со-

циално осигуряване;“.
2. Създава се т. 10:
„10. помощите, отпуснати на основание 

чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни 
помощи за деца.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
9126

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за определяне на Тарифа, по която партии-партии-
те, коалициите от партии и инициативните 
комитети заплащат предизборните предава- заплащат предизборните предава-редизборните предава-
ния по Българската национална телевизия 
и Българското национално радио и техните 

регионални центрове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Определя Тарифа, по която 
партиите, коалициите от партии и инициа-
тивните комитети заплащат предизборните 
предавания по Българската национална те-
левизия и Българското национално радио и 
техните регионални центрове, както следва:
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I. Телевизионни предавания

Ден от 
седми-
цата

Часови 
пояс

Цена в лв./мин.

клип хрони-
ка 

дис-
пут 

1 2 3 4 5 6

1. Бъл-
гарска 
нацио-
нална 
телеви-
зия – 
БНТ 1 
и Бъл-
гарска 
нацио-
нална 
телеви-
зия – 
БНТ 
СВЯТ 
едновре-
менно

Встъпителни и 
заключителни 
клипове

1 200  

от по-
недел-
ник до 
петък

от 00,00 
до 
06,30 ч.

400

800* 150
от 06,30 
до 
13,30 ч.

800

от 13,30 
до 
24,00 ч.

2 000

събота 
и неде-
ля

от 00,00 
до 
12,00 ч.

400

1000* 180
от 12,00 
до 
18,00 ч.

1 000

от 18,00 
до 
24,00 ч.

2 400

2. Реги-
онални 
телеви-
зионни 
центро-
ве – 
РТВЦ

Встъпителни и 
заключителни 
клипове

60  

от по-
недел-
ник до 
петък

от 18,00 
до 
24,00 ч.

80 180* 40

събота 
и неде-
ля

от 16,00 
до 
24,00 ч.

100 200* 60

3. БНТ 
СВЯТ 
и РТВЦ 
едновре-
менно

от по-
недел-
ник до 
петък

от 16,00 
до 
18,00 ч.

200 350* 100

ІІ. Радиопредавания

1. Бъл-
гарско 
нацио-
нално 
радио

в с е к и 
ден

от 00,00 до 
24,00 ч.

90 120 35

2. Реги-
онални 
радио-
центрове

до 30 
сек. –
35 
до 60 
сек. –
70 

80 25

* В цената на хрониката са включени и 
разходите за изработка на репортажа.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на ос-
нование чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

9127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 88 на 
Министерския съвет от 2010 г. за опреде-
ляне на първостепенния и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити в Ми-
нистерството на правосъдието (обн., ДВ, 
бр. 37 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г. и 

бр. 16 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В т. 4 от приложението към чл. 2, 
ал. 2, на ред „в т. ч. териториалните звена“ 
числото „1339“ се заменя с „1349“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

9128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на 
Министерството на културата, одобрена с 
Постановление № 140 на Министерския съвет 
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1998 г.; изм. и 
доп., бр. 53 от 2000 г., бр. 66 от 2003 г., бр. 51 

от 2005 г. и бр. 14 от 2006 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Създават се нови т. 10, 11 и 12:
„10. За разглеждане на заявление за ре-

гистрация на организация за колективно 
управление на авторски права – 130 лв.
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изразявайки увереност в това, че създа-
ването на тесни връзки и сътрудничество в 
областта на младежката политика и спорта ще 
съдейства за задълбочаването на разбирането 
между представителите на младото поколение 
на Република България и на Азербайджан-
ската република,

се споразумяха за следното:

Член  1
Страните всячески ще съдействат за ут-

върждаването и развитието на младежките 
връзки посредством държавните органи, об-
ществените младежки и детски организации, 
движения, признати в своите страни.

Член 2
Страните ще съдействат за сътрудничество 

между спортните организации, тяхното учас-
тие в спортни мероприятия, провеждани на 
територията на двете страни.

Член 3
Страните ще поощряват и поддържат раз-

витието на връзките и сътрудничеството в 
областта на младежката политика и спорта 
посредством: 

– създаването на благоприятни условия 
за сътрудничество, връзки и взаимен обмен 
между учрежденията и организациите, а също 
така между физически лица, осъществяващи 
дейност в областта на младежта и спорта;

– съдействие за провеждането на съвместни 
младежки и спортни мероприятия на тери-
торията на Република България и Азербай-
джанската република.

Член 4
Страните ще съдействат за развитието на 

непосредствени връзки между изследовател-
ските учреждения и центрове, занимаващи се 
с проблемите на младежта и спорта, включи-
телно и обмен по въпроси от взаимен интерес.

Член 5
Страните ще създават благоприятни ус-

ловия за организирането на летен отдих на 
деца и младежи, обмен на училищни групи 
и студенти по време на ваканциите. 

Член 6
Страните ще поощряват сътрудничество-

то в областта на производството на спортно 
оборудване, инвентар и екипировка, проекти-
ране, строителство, реконструкции и експло-
атация на спортните съоръжения, създаване 
на съответните условия за провеждането на 
състезания и учебно-тренировъчни сборове, 
обмен на спортисти и треньори.

Член 7
Страните ще поощряват участието във фес-

тивали, конференции, симпозиуми, семинари, 
конкурси, изложби, срещи, форуми и турнири, 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТА

СПОРАЗУМЕНИЕ
в областта на младежката политика и спорта 
между Държавната агенция за младежта и 
спорта на  Република България и Министер-
ството на младежта и спорта на Република 

Азербайджан
(Одобрено с Решение № 672 от 14 септем-
ври 2006 г. на Министерския съвет. В сила 

от 13 юни 2011 г.)

Държавната агенция за младежта и спорта 
на Република България  и Министерството на 
младежта и спорта на Република Азербайджан, 
наричани по-нататък „страните“, 

ръководейки се от взаимното желание за 
укрепване на отношенията и развитието на 
традиционните приятелски връзки между 
народите на Република България и Азербай-
джанската република,

11. За извършване на промени в регис-
трацията на организация за управление на 
авторски права и/или за изменение на из-
дадено удостоверение – 60 лв.

12. За заличаване на регистрация на 
организация за колективно управление на 
авторски права в случаите по чл. 40в, ал. 1, 
т. 7 от Закона за авторското право и сродните 
му права – 30 лв.“

§ 2. Досегашните т. 10, 11 и 12 стават 
съответно т. 14, 15 и 16.

§ 3. Създава се т. 13:
„13. За разглеждане на заявление за утвър-

ждаване на размерите на възнагражденията 
по чл. 40е от Закона за авторското право и 
сродните му права или за изменение или 
допълнение на размерите на възнагражде-
нията по чл. 40е – 180 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

9129
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други мероприятия в сферата на младежта и 
спорта, а също така и обмяна на опит между 
спортни специалисти, треньори-преподаватели 
и други специалисти в съответните области.

Член 8
Страните ще оказват всякакво съдействие 

на организирани младежки и спортни групи, 
а също така и на официални представители, 
намиращи се на територията на другата страна. 

Член 9
Страните ще се стремят да осигурят фи-

нансиране на младежкия и спортния обмен, 
предвидени с това споразумение. 

Упълномощените представители на стра-
ните ще организират ежегодно срещи в гр. 
София и в гр. Баку за анализ на състоянието 
на реализация на заложените положения в 
това споразумение и съвместна разработка 
на план за мероприятия за развитието на 
двустранното сътрудничество за всяка след-
ваща година. 

Член 10
По взаимно съгласие страните в това 

споразумение могат да внесат изменения и 
допълнения, оформени посредством отделни 
протоколи, явяващи се неразделна част  и 
влизащи в сила по реда, предвиден в член 11 
от това споразумение. 

Член 11
Това споразумение влиза в сила от датата 

на получаване на последното писмено уведом-
ление на страните за изпълнение на всички 
вътрешнодържавни процедури, необходими 
за неговото приемане. Това споразумение се 
сключва за срок пет години и ще се продъл-
жава автоматично за следващ период от пет 
години, освен ако една от страните в срок 
не по-късно от шест месеца не уведоми пис-
мено другата за намеренията си да прекрати 
действието на споразумението.

Споразумението е подписано в гр. Баку на 
19 септември 2006 г. в два оригинални екзем-
пляра на български, азербайджански и руски 
език, като всички текстове имат еднаква сила. 

В случай на различия при тълкуването на 
положенията на това споразумение меродавен 
е текстът на руски език. 

За Държавната агенция За Министерството
за младежта и спорта на младежта и
на Република спорта на Република
България Азербайджан
Весела Лечева, Азад Рагимов,
председател министър
8877

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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

репродукция“ (ДВ, бр. 21 от 2009 г.)

§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Приходите на фонда се формират от 

следните източници чрез бюджета на Минис-
терството на здравеопазването:

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

акт.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Издръжката на фонда се осигурява от 

субсидията по чл. 3, т. 1, като размерът на 
разходите за съответната година се определя 
в бюджетната сметка на фонда.“

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 12 думата „доклад“ се заменя с „отчет“.
2. Създава се нова т. 13:
„13. представя на министъра на здравеопаз-

ването тримесечни анализи за разходването на 
средствата на фонда в срок до 20-о число на 
месеца, следващ тримесечието;“. 

3. Създават се т. 14 и 15:
„14. осигурява обявяването на интернет 

страницата на  Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ на информация за размера на 
средствата, изразходвани за предходното триме-
сечие, и за остатъчния размер на средствата по 
чл. 3, т. 1 до 28-мо число на месеца, следващ 
всяко календарно тримесечие;

15. въз основа на анализите по т. 13 в срока 
по т. 14 осигурява обявяването на интернет 
страницата на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ прогноза за броя на заявления-
та, за които ще бъде осигурено финансиране 
през второто тримесечие, следващо отчетния 
период по т. 13;“.

4. Досегашната т. 13 става т. 16.
§ 4. В чл. 9 думите „на всеки 3 години“ се 

заменят с „всяка година“.
§ 5. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. При изпълнение на своите функции 

директорът на фонда се подпомага от:
1. обществен съвет;
2. администрацията на фонда, която се със-

тои от служители по трудово правоотношение, 
назначени от директора;

3. Министерството на здравеопазването 
чрез звено за подпомагане на Център „Фонд 
за асистирана репродукция“;

4. външни експерти по гражданско право-
отношение.“
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§ 6.  В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „определят“ се добавя 

„петима“, а след израза „както и“ се добавя 
„двама“.

2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Най-малко половината от експертите 

в състава на съвета се обновяват на всеки две 
години. 

(5) Член на съвета може да бъде освободен 
предсрочно по предложение на министъра на 
здравеопазването по всяко време.

(6) Представителите на юридически лица с 
нестопанска цел по ал. 3 не получават възнаг-
раждение за дейността си в обществения съвет.“

§ 7. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на фонда със заповед, съг-

ласувана с министъра на здравеопазването, оп-
ределя размера на възнаграждението на лицата 
по чл. 19, т. 1 (с изключение на представите-
лите на юридическите лица с нестопанска цел, 
работещи за защита правата на пациентите в 
областта на асистираната репродукция), както 
и размерите на възнагражденията на лицата 
по чл. 21 и 22.“

§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) документирани ехографски прегледи;“.
2. В ал. 3, т. 2, буква „е“ изразът „преди 

КОХС“ се заличава.
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „ж“ се изменя така:
„ж) доказана тежка ендометриоза (III и IV 

клас по AFS), както и по-лека, но засягаща 
интегритета на маточните тръби;“.

2. В т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) аzoospermia, при хистологични данни за 

наличие на сперматогенеза;“.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 

се създава т. 3:
„3. при жени, навършили 43 години към 

датата на подаване на заявлението по чл. 31, 
ал. 1.“

2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се извършва финансиране на втори и 

трети опит по реда на този правилник на жени, 
навършили 43 години към датата на подаване 
на заявлението за втори и трети опит.“

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. постигнати резултати:
а) при не по-малко от 20 на сто от финан-

сираните цикли има клинична бременност със 
сърдечна дейност;

б) при не по-малко от 15 на сто от финан-
сираните цикли има родени деца.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Изискването по т. 3 на ал. 1 не се при-
лага, когато лечебното заведение за първи път 
сключва договор по чл. 28.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 29, ал. 2 думите „чл. 28“ се за-

менят с „чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1:
а) в  буква „а“ след думата „метод“ се добавя 

„при жени с ендометриоза: освен епикриза и 
копие от оперативния протокол, и резултат от 
хистологично изследване;“

б) в буква „б“ след думите „чл. 26, ал. 1, т. 2“  
се добавя „документ от консултация с уролог 
при наличие на поне една от индикациите;“.

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявителката предоставя писмена ин-

формация до директора на фонда и до лечеб-
ното заведение, където е проведена ин витро 
процедурата за резултатите от нея. Инфор-
мацията се предоставя в срок до един месец 
след настъпване на забременяване и в същия 
срок след аборт, настъпване на извънматочна 
бременност или раждане (независимо от срока 
на бременността).“

§ 14. В чл. 34, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. наличие на медицински показания за 

разглеждане на случая с предимство.“
§ 15. В чл. 35, ал. 1 след думата „заявленията“ 

се добавя „освен  при наличие на медицински 
показания (злокачествено заболяване), които 
налагат разглеждане на случая с предимство, 
ако заявителката е подала молба за това и е 
представила доказателства“.

§ 16. В чл. 38, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. наличие на медицински показания за 

разглеждане на случая с предимство.“
§ 17. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Въз основа на решението на 

обществения съвет директорът на фонда в 
тридневен срок от заседанието, на което е взето 
решението, издава заповед за организационно и 
финансово подпомагане на заявителя, в която 
посочва размера на отпусната парична сума и 
избраното от лицето лечебно заведение,  или 
прави мотивиран отказ.

(2) Заповедите по ал. 1 се издават в срок 
един месец от подаване на заявлението.

(3) Когато директорът на фонда констатира 
непълноти и неточности в заявлението, прило-
жената документация или изготвения доклад, 
връща документите в обществения съвет за 
тяхното отстраняване. 

(4) В случаите по ал. 3 срокът по ал. 2 
спира да тече до отстраняване на непълнотите 
и неточностите.

(5) Размерът на отпусканата парична сума е 
до 5000 лв. и включва средства за провеждане 
на медицински изследвания, ин витро процедура 
и за лекарствени продукти.
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(6) Съобщаването на заповедите се извършва 
от Център „Фонд за асистирана репродукция“.

(7) Заповедите по ал. 1 подлежат на оспор-
ване по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.“

§ 18. Създават се чл. 39а, 39б, 39в и 39г:
„Чл. 39а. (1) При липса на капацитет за 

финансово подпомагане Център „Фонд за аси-
стирана репродукция“ изготвя листа на чака-
щите, в която се включват всички заявителки, 
на които е връчена заповед по чл. 39, ал. 1.

(2) Листата на чакащите се изготвя по реда 
на подаване на заявлението с изключение на 
случаите, когато заявлението е разгледано с 
предимство.

(3) Лицата, включени в листата по ал. 1, 
получават пореден номер.

(4) Финансирането на лицата се извършва 
при спазване последователността на поредните 
им номера.

(5) При осъществяване на финансиране по 
реда на ал. 4 поредният номер на останалите, 
включени в листата, се актуализира.

Чл. 39б. Директорът на фонда уведомява 
писмено всяка заявителка, че са осигурени 
средства за финансиране на процедурата, за 
която є е връчена заповед по чл. 39, ал. 1.

Чл. 39в. Процедурите по асистирана репро-
дукция, финансирани със средства от Център 
„Фонд за асистирана репродукция“,  започват 
не по-късно от 6 месеца от датата на уведомя-
ване на заявителката, че са осигурени средства 
за финансиране на процедурата, за която є е 
връчена заповед по чл. 39, ал. 1.

Чл. 39г. Лечебните заведения извършват 
изцяло дейностите по асистирана репродукция, 
необходими в конкретния случай, в рамките 
на отпусната парична сума, без доплащане от 
лицето.“

§ 19. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Фондът изплаща сумите по ал. 2, т. 1 

и 2 по реда на постъпване на фактурите съ-
образно месечния лимит за разход на фонда, 
но не по-късно от 3 месеца от представяне на 
документите по ал. 2, т. 1, съответно т. 2.“

§ 20. Член 43 се отменя.
§ 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът „ако разполагат с такава 

информация“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 22. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Контролът по чл. 45 се осъ-

ществява чрез извършване на следните видове 
проверки:

1. планови – най-малко веднъж годишно, 
като се проверява цялостната дейност;

2. периодични – веднъж на три месеца, като 
се избира лечебно заведение на случаен принцип 
и се разглеждат минимум 3 пакета финансова 
и медицинска документация;

3. внезапни – на всеки 250 извършени про-
цедури се проверява един пакет финансова и 
медицинска документация;

4. по сигнал – извършва се проверка по 
всеки постъпил сигнал.

(2) Периодичната проверка се извършва, ако 
по отношение на избраното лечебно заведение 
все още не е осъществена плановата проверка 
за годината.“

§ 23. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. При констатиране на нарушение 

в дейностите по асистирана репродукция се 
прилага чл. 223 от Закона за здравето, като 
директорът на фонда е длъжен да прекрати 
договора със съответното лечебно заведение. 
Директорът на фонда прекратява договора и в 
случай, че се констатира нарушение на чл. 39г.“

§ 24. Приложение № 1 към чл. 7, т. 12 се 
изменя така:

„Приложение № 1 
към чл. 7, т. 12

ОТЧЕТ
(част 1)

за дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ 

за ........................ година

1. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЕФЕКТИВ-
НОСТТА

(видове показатели)

а) брой преминали двойки, финансирани от фонда;

б) средна възраст на пациентите (на жените);

в) брой и относителен дял на т.нар. low-responders 
(< от 5 овоцита);

г) брой и относителен дял на хиперстимулираните 
(> от 20 овоцита);

д) брой и относителен дял на клиничните бремен-
ности (според критериите: наличие на плоден сак 
в матката, видим чрез трансвагинална ехография, 
или реализирана извънматочна бременност);

е) брой и относителен дял на ражданията;

ж) брой и относителен дял на родените деца;

з) брой и относителен дял на двуплодни и три-
плодни бременности;

и) съотношение на половете на новородените;

к) гестационен срок, тегло и дължина (когато 
са известни).

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

а) < 30 г.;

б) 30 – 35 г.;

в) 36 – 39 г.;

г) >39 г.

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТГОВОРА КЪМ 
КОХС

а) лош отговор (low-responders: 0 – 4 овоцита);
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б) добър отговор (normal responders: 5 – 20 
овоцита);

в) хиперстимулирани (над 20 овоцита).

4. ВИДОВЕ, БРОЙ И ОЦЕНКА НА УСЛОЖ-
НЕНИЯТА

а) тежък ОХСС;

б) кръвотечение, налагащо хоспитализация;

в) инфекция и възпаление, налагащо хоспита-
лизация;

г) други СНР и СИ (ако има такива).

5. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ВЪЗРАС-
ТОВИ ГРУПИ:
*Забележка. Попълва се една година назад.

а) брой и относителен дял на клиничните бре-
менности;

б) брой и относителен дял на ражданията;

в) брой и относителен дял на родените деца.

6. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ГРУПИ 
СПОРЕД КОХС

*Забележка. Попълва се една година назад.

а) брой и относителен дял на клиничните бре-
менности;

б) брой и относителен дял на ражданията;

в) брой и относителен дял на родените деца;

г) брой и относителен дял на двуплодни и три-
плодни бременности.

7. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ФОНДА

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ 
ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Дата: Директор:

(име, подпис, печат)

(част 2)
Данните са за последните 3 календарни  години.

За периода 20….. г. ___________   процедури, финансирани от Център „Фонд за асистирана 
репродукция“

 Кли-
ника 
(Цен-
тър)

Брой про-
цедури, фи-
нансирани 
общо за 
20… г. –
20… г.

20….. г.  20….. г. 20… г. Общо 

клинични 
бремен-
ности 

(сърдечна 
дейност)

родени 
деца

клинични 
бремен-
ности 

(сърдечна 
дейност)

родени 
деца

клинични 
бремен-
ности 

(сърдечна 
дейност)

родени 
деца

клинични 
бремен-
ности 

(сърдечна 
дейност)

родени 
деца

брой % брой % брой % брой % брой % брой % брой % брой %

                                   

(част 3)
Данните са за последната  календарна  година.

Клиника

Отчет родени деца за периода 20…. г. – 20……г.

№ Пациент Процедура След процедура 
криоконсервация

Бремен-
ност

Родени деца

и
м
е

Е
 Г

 Н

За
п
ов

ед
 №

да
та

1 2 3

ед
н
оп

ло
дн

а

м
н
ог

оп
ло

дн
а гестационен 

срок
тегло дължина пол

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            
“
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§ 25. Приложение № 8 към чл. 44, ал. 2 се 
отменя.

Преходни разпоредби
§ 26. Параграфи 8, 9, 13, т. 1, 14, 15 и 16 

не се прилагат за процедурите по заявления, 
по които общественият съвет е взел решение 
по чл. 38 към датата на влизане в сила на 
правилника.

§ 27. (1) Лечебните заведения, които към 
датата на влизане в сила на правилника имат 
сключени договори по чл. 28, представят ин-
формацията по § 12 за 2010 г. в едномесечен 
срок от влизане в сила на правилника, ако 
през 2010 г. са имали сключен договор с фонда. 

(2) Лечебните заведения, които не са имали 
договор с фонда през 2010 г., предоставят ин-
формацията по § 12 за 2011 г. в срока по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от изтичане на сро-
ка по ал. 1 директорът на фонда прекратява 
договорите с лечебните заведения, които не 
отговарят на изискванията на § 12.

(4) При прекратяване на договора по ал. 3 
лечебното заведение е длъжно да извърши асис-
тирана репродукция на всички жени, за които 
са издадени заповеди по чл. 39, ал. 1 от пра-
вилника до момента на неговото прекратяване. 

Министър: Ст. Константинов
8789

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи 
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 
2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 

2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)

§ 1. Създава се нов чл. 3а:
„Чл. 3а. Лечебните заведения могат да осъ-

ществяват скрининг като метод за профилактика 
на заболяванията.“

§ 2. Създава се нов раздел IV:

„Раздел IV
Скрининг

Чл. 20. (1) Скринингът е профилактичен 
метод за установяване разпространението на 
определен признак, симптом или заболяване 
сред групи от здравото население.

(2) Скрининг може да бъде осъществен в 
случай, че са изпълнени следните изисквания:

1. скринираното заболяване представлява 
значим обществен и здравен проблем;

2. съществуват утвърдени средства и методи 
за диагностика и лечение по отношение на 
признака/симптома/заболяването, обект на 
скрининга;

3. заболяването може да бъде открито в 
клинично неизявен (латентно протичащ) или 
ранен стадий;

4. съществува установен механизъм за по-на-
татъшно диагностично уточняване и ефективно 
лечение на изследваните лица;

5. използваните скринингови методи, тесто-
ве и/или изследвания са лесно приложими и 
безопасни за населението;

6. провеждането на скрининга е икономи-
чески ефективно.

Чл. 21. (1) Всеки скрининг се извършва по 
определена програма или проект и задължи-
телно включва:

1. определяне на целевите групи;
2. предоставяне на съвети, информация и/

или насоки за участие в скрининга;
3. изпълнение и анализиране на скрининго-

вите тестове и/или изследвания;
4. предоставяне на препоръки до участни-

ците за последващи прегледи и необходими 
медицински услуги и организирането им;

5. обработване и анализиране на обратна 
информация.

(2) Финансирането на скрининга може да 
бъде осигурявано от следните източници:

1. програми и проекти;
2. републиканския бюджет;
3. други. 
(3) Условията за провеждане на скрининга, 

видовете скрининг, целевите групи и меди-
цинските параметри по провеждането, както 
и необходимите специалисти и апаратура в 
лечебните заведения за извънболнична и за 
болнична помощ се уреждат в съответните 
медицински стандарти и са в съответствие с 
утвърдените европейски практики. 

Чл. 22. (1) Държавата създава и поддържа 
система за организиран скрининг на населе-
нието. Системата осигурява мониторинг, кон-
трол, анализ и отчитане на индикаторите на 
скрининговата дейност. 

(2) Системата за организиран скрининг се 
състои от Национален скринингов регистър 
(НСР) и координатори по места.

(3) Във всяка регионална здравна инспекция 
се назначава координатор на системата по ал. 1. 

Чл. 23. (1) Националният скринингов ре-
гистър се води от Националния център по 
обществено здраве и анализи.

(2) Регистърът съдържа:
1. лични данни на скринираните лица (имена, 

ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.); 
2. данни за лечебните заведения, регистрира-

ли се за извършване на конкретен скрининг –  
наименование и регистрационен номер на 
лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код 
на представляващия; звена и налична апаратура 
(включително лабораторна) на лечебното заве-
дение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните 
специалисти, които ще извършват скрининга; 
електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, 
други средства за кореспонденция (телефон и 
др.); други необходими данни;

3. резултати от проведените изследвания на 
явилите се за скрининг лица;

4. други необходими данни.
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(3) Регистърът задължително предоставя въз-
можност за обособяване на скринирани групи 
и за регистрация на явилите се за преглед и 
изследване скринирани лица, както и създава 
и води електронно досие на всеки член на 
скринирана група.

(4) Регистърът работи с актуални данни от 
регистрите на населението. 

Чл. 24. (1) Конкретната програма или про-
ект по чл. 21, ал. 1 се регистрира в НСР и 
се обявява публично на неговата официална 
интернет страница. 

(2) Скрининговите изследвания се осъщест-
вяват от лекари с необходимата специалност и 
квалификация, които отговарят на изискванията, 
обявени по реда на ал. 1.

(3) Лечебните заведения изразяват своето 
желание да участват в скрининга чрез регистра-
ция в официалната интернет страница на НСР.

(4) Скринингът се провежда при спазване на 
програмата/проекта по ал. 1 и на зададените 
финансови параметри. 

(5) Лечебните заведения представят в НСР 
подробен отчет за резултатите от скрининга, 
извършените мероприятия, предвидени в про-
грамата/проекта, и разходваните средства в 
двумесечен срок от приключване на скрининга.“

§ 3. В „Забележки“ по приложение № 1а 
към чл. 4, ал. 8 се създава т. 4:

„4. ПКК е кръвна картина, състояща се 
от поне осем от посочените показатели или 
повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, 
хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на об-

народването є в „Държавен вестник“ с изклю-
чение на § 2 (относно чл. 22, 23 и 24), който 
влиза в сила от 1 юли 2012 г. 

Министър: Ст. Константинов
8624

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 34 от 2006 г.  за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването (обн., ДВ, 
бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., 

бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обучение за извършване на високо-

специализирани дейности, извън посочените в 
приложение № 1а, се организира и провежда 
от висшите училища, Военномедицинската ака-
демия и съсловните организации на лекарите 
и на лекарите по дентална медицина по реда 
на чл. 182 на Закона за здравето.“

§ 2. В чл. 4, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. дават становище по постъпилата от 

регионалните здравни инспекции и районните 
колегии на съсловните организации, от висши-
те училища и Военномедицинската академия 

информация за възможностите за обучение от 
обучаващите институции по чл. 7 през следва-
щата календарна година;“.

§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думите „високоспеци-
ализирана дейност“ се добавя „по чл. 2, ал. 2“.

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „18“ се заменя с „18а“.
2. В ал. 4 думите „1 месец“ се заменят с 

„12 месеца“.
§ 5. Член 11б се изменя така:
„Чл. 11б. Разпоредбата на чл. 11а не се при-

лага за лекарите, които работят в центровете 
за спешна медицинска помощ, приети са и са 
провели обучението си по реда на чл. 20а на 
места, финансирани от държавата.“

§ 6. В чл. 17, т. 7 думите „по специалността, 
по която работят медицински специалисти с вис-
ше образование в системите на Министерството 
на отбраната, Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на транспорта, както 
и“ се заличават.

§ 7. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Ръководителите на всички ле-

чебни и здравни заведения представят ежегодно 
от 1 февруари до 30 април на директорите на 
регионалните здравни инспекции справки за 
потребностите от специалисти в съответното 
лечебно или здравно заведение през следващата 
календарна година.

(2) В срока по ал. 1 ръководителите на 
лечебните и здравните заведения, получили 
съответно положителна акредитационна оценка 
за обучение на студенти и специализанти по 
чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведе-
ния и положителна акредитационна оценка по 
Закона за висшето образование, представят на 
директорите на регионалните здравни инспек-
ции и справки за възможностите за обучение 
на специализанти от съответното лечебно или 
здравно заведение през следващата календарна 
година.

(3) Справки за потребностите от специали-
сти и справки за възможностите за обучение 
на специализанти за нуждите на системата на 
отбраната, вътрешните работи, транспорта и 
съобщенията и правосъдието се представят от 
съответните ръководители и министри ежегод-
но от 1 февруари до 31 май до министъра на 
здравеопазването.

(4) Регионалните здравни инспекции съ-
бират, съхраняват и обобщават справките на 
лечебните и здравни заведения по ал. 1 и 2 и 
изготвят справки за възможностите за практи-
ческо обучение на специализанти в областта 
на опазване на общественото здраве от реги-
оналните здравни инспекции.

(5) Регионалните здравни инспекции съв-
местно с районните колегии на съсловните 
организации проучват потребностите в областта 
от съответните специалисти и въз основа на 
справките по ал. 4, както и на информацията 
в регионалните регистри на членовете на съот-
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ветната съсловна организация изготвят и пред-
ставят ежегодно от 1 до 30 юни на министъра 
на здравеопазването анализ на състоянието на 
специалистите в областта на здравеопазването, 
включващ следната информация по специал-
ности от номенклатурата по чл. 1, ал. 1:

1. брой на придобилите и упражняващите 
специалност и тяхната възраст, потребностите 
от специалисти и възможностите за обучение 
от обучаващите институции по чл. 7 през 
следващата календарна година, включител-
но и за тези от тях, за които лечебните или 
здравните заведения или регионалните здравни 
инспекции ще заплащат възнаграждението по 
чл. 24, ал. 3, т. 3;

2. прогноза за броя на упражняващите 
специалност и тяхната възраст, прогноза за 
потребностите от специалисти и прогноза за 
възможностите за обучение от обучаващите 
институции по чл. 7 през всяка от следващите 
пет години.

(6) В срока по ал. 1 справки за потребностите 
от специалисти и справки за възможностите за 
обучение на специализанти до министъра на 
здравеопазването подават и висшите училища 
и Военномедицинската академия за специал-
ностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по 
които те провеждат изцяло теоретичното и 
практическото обучение.

(7) В справките за възможностите за обучение 
на специализанти по ал. 2, 3, 4 и 6 се посочват 
и тези от тях, за които лечебните и здравните 
заведения, регионалните здравни инспекции, 
висшите училища или Военномедицинската 
академия ще заплащат възнаграждението по 
чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу за-
плащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“

§ 8. Създават се чл. 18а и 18б:
„Чл. 18а. (1) Министърът на здравеопаз-

ването разглежда справките и анализите по 
чл. 18, ал. 3, 5 и 6 заедно със становищата на 
консултативните съвети по чл. 4, ал. 3, т. 2, 
извършва преценка на възможностите за обу-
чение на обучаващите институции по чл. 7 и 
подготвя проект на заповед за утвърждаване 
на броя на местата за специализанти за след-
ващата календарна година.

 (2) Справки за потребностите от специалисти 
и за възможностите за обучение на специали-
занти, постъпили след сроковете по чл. 18, не се 
разглеждат от министъра на здравеопазването.

(3) Проектът на заповед по ал. 1 се пред-
ставя за обсъждане и даване на становище от 
Висшия медицински съвет съгласно чл. 6, ал. 3, 
т. 7 от Закона за здравето.

(4) Броят на местата за специализанти, 
разпределени по видове места, по обучаващи 
институции и по специалности, се утвър ждава 
ежегодно със заповед на министъра на здра-
веопазването до 31 октомври на текущата 
календарна година. 

(5) В заповедта по ал. 4 се посочват местата 
срещу заплащане, за които висшите училища, 
Военномедицинската академия, лечебните или 
здравните заведения или регионалните здрав-
ни инспекции се задължават да заплащат на 
специализанта възнаграждението по чл. 24, 
ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане 
по чл. 24, ал. 5, т. 3. 

(6) Броят на местата за провеждане на обу-
чение за придобиване на професионална квали-
фикация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно 
от висшите училища или Военномедицинската 
академия в съответствие с капацитета им, както 
и в съответствие с капацитета на провеждащото 
практическото обучение лечебно заведение.

Чл. 18б. Министърът на здравеопазването 
утвърждава образци на справките за потреб-
ностите от специалисти, на справките за въз-
можностите за обучение на специализанти и 
на структурата, по която следва да се изготвят 
анализите на състоянието на специалистите в 
областта на здравеопазването по чл. 18.“

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: 
„Висшите училища и Военномедицинската 
академия обявяват в централен и местен всеки-
дневник конкурси за местата за специализанти в 
тримесечен срок от утвърждаването им по реда 
на чл. 18а, ал. 4, за което уведомяват писмено 
Министерството на здравеопазването и регио-
налната здравна инспекция в тридневен срок.“

2. В ал. 2, т. 3 в края се добавя „в случаите 
по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето“. 

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „извърши“ 

се добавя „в тримесечен срок от утвърждава-
нето на местата за специализанти по реда на 
чл. 18а, ал. 4“;

б) точка 1 се изменя така: 
„1. асистенти, ако са заели мястото чрез 

предвиден от правилника на висшето учили-
ще конкурсен изпит по специалността, главни 
асистенти, редовни докторанти и лица с обра-
зователна и научна степен „доктор“ по специ-
алността съгласно номенклатурата по чл. 1, 
ал. 1, по която са асистенти, главни асистен-
ти, докторанти или доктори; в тези случаи те 
изпълняват учебната програма за съответната 
специалност;“

в) в т. 3 думите „регионалните центрове по 
здравеопазване“ се заличават;

г) точка 4 се изменя така:
„4. работещите в регионалните здравни 

инспекции по специалностите по т. 3 и по спе-
циалностите, по които инспекциите провеждат 
практическо обучение;“.

2. В ал. 2 числото „18“ се заменя с „18а“.
3. Създава се ал. 3:
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„(3) Обучението за придобиване на специ-
алност на асистентите, главните асистенти и 
редовните докторанти по ал. 1, т. 1 се счита за 
започнало от датата на започване на работа за 
асистентите и главните асистенти и от датата на 
зачисляване за докторантурата, когато започва-
нето на работа или зачисляването е извършено 
не по-късно от три месеца от определянето на 
местата по чл. 18а, ал. 4.“

§ 11. В чл. 20б след думата „педиатрия“ се 
поставя запетая и се добавя „спешна медицина“.

§ 12. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Висшите училища и Военноме-

дицинската академия обявят повторно конкурси 
по реда на този раздел в шестмесечен срок от 
утвърждаването на местата за специализанти 
по реда на чл. 18а, ал. 4 за местата, които са 
останали незаети след проведеното класиране 
по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.

(2) За местата за специализанти, опре-
делени по реда на чл. 18а, ал. 4 като места 
срещу заплащане, които са останали незаети 
след повторно проведените конкурси по ал. 1 
или за които не е сключен договор по чл. 24, 
могат да кандидатстват чужденци по реда на 
глава четвърта.

(3) Висшите училища и Военномедицин-
ската академия подават информация до Ми-
нистерството на здравеопазването за броя на 
чужденците, зачислени на местата за специ-
ализанти по ал. 2.“

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3:
а) създават се нови т. 5, 6 и 7:
„5. начина на документиране и контрол на 

присъствието на специализанта в обучаващите 
институции;

6. условията и реда за получаване на до-
пълнително възнаграждение от паричните 
средства на лечебното заведение, включително 
и от дейността му по договор с Националната 
здравноосигурителна каса и от избор на екип 
от медицински специалисти, в съответствие 
с установеното във вътрешните правила на 
лечебното заведение за формиране на възнаг-
ражденията на работещите в него;

7. условията и реда за ползване на платен 
годишен отпуск от специализанта в размер не 
по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни 
дни, отпуск при временна неработоспособ-
ност, отпуск поради бременност, раждане и 
осиновяване и отпуск за отглеждане на дете 
до двегодишна възраст при спазване на изис-
кванията на глава осма от Кодекса на труда и 
в съответствие с установеното във вътрешните 
правила за ползване на отпуските на съответното 
лечебно или здравно заведение или регионална 
здравна инспекция;“

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно 
т. 8 и 9.

2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: 
„Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 
3 не може да бъде по-малък от 2 минимални 
работни заплати за страната, а по ал. 3, т. 2 
не може да бъде по-голям от 4 минимални 
работни заплати за страната.“

3. В ал. 5 се създава т. 3:
„3. има сключен договор по чл. 234 или 235 

от Кодекса на труда или друг договор с висше 
училище, лечебно или здравно заведение, кое-
то е различно от институцията, провеждаща 
практическото обучение, както и договор с 
друго физическо или юридическо лице, в който 
е уговорено, че то се задължава да финансира 
обучението и да заплаща възнаграждението 
по ал. 3, т. 3.“

4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) С договора по ал. 1 се определят и:
1. условията и редът за финансиране на 

практическото обучение на места, финанси-
рани от държавата, както и на местата срещу 
заплащане;

2. пълната ежедневна продължителност на 
практическото обучение съобразно характера 
на дейностите по съответната специалност при 
спазване на изискванията на глава седма от 
Кодекса на труда и в съответствие с устано-
веното разпределение на работното време във 
вътрешните правила на съответното лечебно 
или здравно заведение или регионална здравна 
инспекция.

(7) Специализантите, приети по реда на 
чл. 20, сключват договор с висшето училище 
или Военномедицинската академия при спаз-
ване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 
9 и ал. 6. В договора се посочва и размерът 
на получаваното възнаграждение на лицата по 
чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична 
дейност и/или медицински и здравни грижи, 
когато специализантът не получава възнаграж-
дение по трудово или служебно правоотношение 
или няма сключен договор за финансиране на 
обучението по ал. 5, т. 3.“

§ 14. Създават се чл. 24а и 24б:
„Чл. 24а. Министърът на здравеопазването 

утвърждава образец на договора за обучение за 
придобиване на специалност по чл. 24.

Чл. 24б. Забранява се сключване на договор 
за обучение за придобиване на специалност по 
чл. 24 на места за специализанти, които не са 
утвърдени по чл. 18а, ал. 4.“

§ 15. В чл. 26, ал. 1, т. 5 числото „191“ се 
заличава.

§ 16. В чл. 27б, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. наличие на незаето място след проведе-

ното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 
23 или след повторно проведения конкурс по 
чл. 23а, ал. 1 в приемащата обучаваща инсти-
туция за практическо обучение;“.

§ 17. В чл. 32, ал. 1 думите „или чрез регио-
налния център по здравеопазване“ се заличават.
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§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За обучение за придобиване на специ-

алност в системата на здравеопазването могат 
да кандидатстват чужденци, които:

1. владеят български език и професионал-
ната терминология на български език и имат 
признати висше образование по реда на чл. 9, 
ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и 
професионална квалификация по медицинска 
професия по реда на Закона за признаване на 
професионална квалификация в случаите по 
чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или 

2. владеят български език и професионалната 
терминология на български език, имат признато 
висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 
от Закона за висшето образование и успешно 
са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, 
т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.“

2. В ал. 2:
а) точка 4 се заличава;
б) в т. 8 в края се добавя „или удостоверение 

за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, 
т. 3, буква „а“ от Закона за здравето“.

3. В ал. 4 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят 
с „чл. 18а, ал. 4“.

§ 19. Член 39 се отменя.
§ 20. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 39б 

и 39в:

„ Г л а в а  ч е т в ъ р т а  „ а “

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕ-
НИЕТО

Чл. 39б. (1) Висшите училища, Военномеди-
цинската академия и националните центрове по 
проблемите на общественото здраве осигуряват 
качеството на обучението за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването 
чрез вътрешна система за оценяване, поддър-
жане и развитие на качеството на обучението, 
която включва и проучване на мнението на 
специализантите най-малко веднъж годишно.

(2) Целта на системата по ал. 1 е да под-
държа, развива и контролира качеството на 
обучението за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването. 

Чл. 39в. (1) Вътрешната система за оценя-
ване, поддържане и развитие на качеството на 
обучението за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването включва най-
малко:

1. за висшите училища, Военномедицинската 
академия и националните центрове по пробле-
мите на общественото здраве:

а) разработване на вътрешни правила, с 
които се регламентират присъствието, пра-
вата и задълженията на специализантите, на 
ръководителите на специализантите и на други 
участници в процеса на обучение;

б) периодичен анализ и обновяване на 
учебната документация, като се взема предвид 
мнението на специализантите;

в) огласяване на резултатите от проведени 
вътрешни и външни одити във връзка с обу-
чението;

г) организиране на дейности за поддържане 
и повишаване квалификацията на преподавате-
лите и на ръководителите на специализантите;

д) провеждане на анкета сред специализан-
тите най-малко веднъж годишно;

е) анализ на успеваемостта на държавен изпит 
за специалност на специализантите, обучавани 
в съответната институция;

2. за лечебните заведения:
а) дейностите по т. 1;
б) периодичен анализ на резултатите от 

участието на специализанта в изпълнението на 
предвидените в учебната програма операции, 
манипулации, изследвания и други практически 
дейности;

в) провеждане на анкета сред персонала на 
структурата на лечебното заведение, в която се 
провежда практическото обучение (включващ 
лекари, медицински сестри и др.), относно 
комуникативните умения на специализанта и 
способността му за работа в екип най-малко 
веднъж годишно.

(2) Конкретната система за поддържане на 
качеството по ал. 1, начинът є на функциони-
ране, както и редът за проучване на мнението 
на специализантите и начинът на оповестяване 
на резултатите от него се определят от висше-
то училище, Военномедицинската академия 
и националните центрове по проблемите на 
общественото здраве съгласувано с институ-
циите по чл. 7, провеждащи практическото 
обучение.“

§ 21. В чл. 41, ал. 1 думите „чл. 18, ал. 5“ 
се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.

§ 22. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
§ 23. В § 9 от преходните и заключителните 

разпоредби думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с 
„чл. 18а, ал. 4“.

§ 24. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел А „Специалности, които са 
включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 
на Директива 2005/36/ЕО за признаване на 
професионални квалификации“, подраздел І 
„Специалности за лица с образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ по медицина“:

а) се създава т. 23а:
„

23а. Медицинска онкология 5

“;
б) се създава т. 43в:

„

43в. Медицинска генетика 4
“.
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2. В раздел Б „Специалности, които не са 
включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 
на Директива 2005/36/ЕО за признаване на 
професионални квалификации“ т. 12 и 23а се 
заличават.

§ 25. В приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 
се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложението се изменя така:
„Високоспециализирани дейности по чл. 2, 

ал. 2“.
2. Точки 7 – 26, т. 28 и 29 се заличават.
§ 26. Навсякъде в останалите текстове на 

наредбата думите „регионална инспекция по 
опазване и контрол на общественото здраве“ 
се заменят с „регионална здравна инспекция“, 
думите „регионалната инспекция по опазване 
и контрол на общественото здраве“ се заменят 
с „регионалната здравна инспекция“ и думите 
„регионалните центрове по здравеопазване“ и 
„регионалните инспекции по опазване и контрол 
на общественото здраве“ се заменят с „регио-
налните здравни инспекции“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) Ръководителите на лечебните и 

здравните заведения, получили съответно по-
ложителна акредитационна оценка за обучение 
на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, 
т. 3 от Закона за лечебните заведения и по-
ложителна акредитационна оценка по Закона 
за висшето образование, представят в срок до 
31 юли 2011 г. на директорите на регионалните 
здравни инспекции справки за възможностите 
за обучение на специализанти от съответното 
лечебно или здравно заведение през 2012 г.

(2) В срока по ал. 1 справки за възможнос-
тите за обучение на специализанти през 2012 г. 
до министъра на здравеопазването подават:

1. съответните ръководители и минис-
три – за нуждите на системата на отбраната, 
вътрешните работи, транспорта и съобщенията 
и правосъдието;

2. висшите училища и Военномедицинската 
академия – за специалностите от номенкла-
турата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат 
изцяло теоретичното и практическото обучение.

(3) Регионалните здравни инспекции съв-
местно с районните колегии на съсловните 
организации проучват потребностите в областта 
от съответните специалисти и въз основа на 
справките по ал. 1 и 2 изготвят и представят 
на министъра на здравеопазването в срок до 
31 август 2011 г. справки за потребностите от 
специалисти и справки за възможностите за 
обучение от обучаващите институции по чл. 7 
през 2012 г.

(4) Броят на местата за специализанти 
за 2012 г., разпределени по видове места, по 
обучаващи институции и по специалности, се 
утвърждава със заповед на министъра на здра-
веопазването в срок до 15 ноември 2011 г. по 
реда на чл. 18а, ал. 1, 3 и 4.

(5) В справките за възможностите за обучение 
на специализанти по ал. 1, 2 и 3 се посочват 
и тези от тях, за които лечебните и здравните 

заведения, регионалните здравни инспекции, 
висшите училища или Военномедицинската 
академия ще заплащат възнаграждението по 
чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу зап-
лащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизането 
в сила на тази наредба висшите училища и 
Военномедицинската академия обявяват пов-
торно конкурси по реда на глава втора, раздел 
четвърти за местата за 2011 г., които са останали 
незаети след проведеното класиране по реда 
на чл. 20, 20а, 20б и 23.

(2) За местата за специализанти, определени 
по реда на чл. 18, ал. 5 като места срещу запла-
щане, които са останали незаети след повторно 
проведените конкурси по ал. 1 или за които не 
е сключен договор по чл. 24, могат да канди-
датстват чужденци по реда на глава четвърта.

(3) Висшите училища и Военномедицинската 
академия подават информация до Министерство-
то на здравеопазването за броя на чужденците, 
зачислени на местата за специализанти по ал. 2.

§ 29. (1) Специализантите, които към влизане 
в сила на тази наредба се обучават за придо-
биване на специалности, за които в учебната 
програма е предвидено практическото обучение 
да се провежда в регионална инспекция по 
опазване и контрол на общественото здраве, 
довършват обучението си по досегашния ред 
в регионалните здравни инспекции. 

(2) В случаите по ал. 1 разпоредбата на 
чл. 25, ал. 3 не се прилага. 

§ 30. Специализантите, които към влизане 
в сила на тази наредба се обучават за придо-
биване на специалност „Медицинска генетика“, 
довършват обучението си по актуализираната 
учебна програма с 4-годишна продължителност 
на обучението.

§ 31. (1) Действащите към влизането в 
сила на тази наредба договори за обучение за 
придобиване на специалност се привеждат в 
съответствие с разпоредбите на тази наредба с 
изключение на размера на възнагражденията на 
специализантите, като страните по тях сключват 
за остатъка от срока на действие на договорите 
допълнително споразумение в едномесечен срок.

(2) Размерът на възнагражденията на спе-
циализантите, определен в договорите по ал. 1, 
може да бъде променен след 1 януари 2012 г. 
на по-висок в съответствие с разпоредбата на 
чл. 24, ал. 4 по съгласие на страните.

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“ с из-
ключение на разпоредбата на § 12, т. 2, която 
влиза в сила от 1 януари 2012 г.

§ 33. Наредбата е съгласувана с министъра 
на образованието, младежта и науката и с 
министъра на финансите.

Министър: Ст. Константинов
8625
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана 
репродукция (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм., 

бр. 44 от 2011 г.)

§ 1. Наименованието на глава трета се 
изменя така:

„Условия и ред за вземане на сперматозоиди 
и яйцеклетки“.

§ 2. В чл. 4, ал. 4 изразът „след подходяща 
обработка“ се заличава.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „жена“ се заличава;
б) точка 4 се изменя така:
„4. до 3 месеца преди процедурата по даря-

ване е тестуван за: 
а) HIV: Anti-HIV-1,2 или HIV Ag/Ab;
б) хепатит B: HBsAg и Anti HBc;
в) хепатит С: Anti-HCV-Ab или Аnti-HCV 

Ag/Ab;
г) сифилис.“
2. В ал. 2 след думите „условия и“ се добавя 

„валидирани“.
3. В ал. 7, т. 4 думата „методика“ се заме-

ня с „валидирана процедура“, а абревиатурата 
„СОП“ се заменя със „стандартна оперативна 
процедура (СОП)“.

§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Донорът на сперматозоиди при 

непартньорско даряване се подбира на базата 
на неговата възраст, здравословно състояние 
и медицинска история чрез попълване на въп-
росник и чрез интервю (снемане на анамнеза).

(2) Оценката включва и описание на фактори, 
които могат да доведат до повишен здравен 
риск за реципиента или за самия него.

(3) Лицата по ал. 1 следва да бъдат провере-
ни в регистъра на Изпълнителната агенция по 
трансплантация (ИАТ) по отношение на броя 
предходни дарявания и резултатите от тях.“

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преди процедурата по даряване донорът 

по чл. 7 трябва да има негативни резултати 
при изследвания:

1. от серумна или плазмена проба за:
а) HIV: Anti-HIV-1,2 или HIV Ag/Ab;
б) хепатит B: HBsAg и Anti HBc;
в) хепатит С: Anti-HCV-Ab или Аnti-HCV 

Ag/Ab;
г) сифилис; при позитивен неспецифичен 

тест за сифилис се изисква специфичен тест; 
ако неспецифичният е позитивен, но специ-
фичният е негативен, пациентът се третира 
като негативен;

2. за хламидии при изследване на уринна 
проба чрез т.нар. NAT (Nucleic acid Amplification 
Technique – техника за ДНК амплификация).“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Изследванията по ал. 3 трябва да са 
проведени не по-рано от 3 месеца преди про-
цедурата по даряване.“

3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съ-
ответно 5, 6, 7, 8 и 9.

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се из-
меня така:

„(10) Кръвните проби за трансмисивни за-
болявания се вземат не по-късно от деня на 
даряването.“

5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думата „анонимно“ се заменя с 

„непартньорско“.
2. В ал. 3 думата „правоспособен“ се зали-

чава, а изразът „раздел III, т. 2, 3, 4 и 5“ се 
заменя с „раздел III, т. 3, 4, 5 и 6“.

3. Създава се ал. 8:
„(8) Данните по чл. 44 за донора и взе-

тите, обработени и поставени под карантина 
сперматозоиди се предоставят своевременно в 
регистъра на ИАТ.“

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. до 3 месеца преди вземането по ал. 1 е 

тестувана за: 
а) HIV Anti-HIV-1,2 или HIV Ag/Ab;
б) хепатит B HBsAg и Anti HBc;
в) хепатит С Anti-HCV-Ab или Аnti-HCV 

Ag/Ab;
г) сифилис.“
2. В ал. 8 т. 4 се изменя така:
„4. сифилис води до спиране на асистира-

ната репродукция до излекуване на жената и 
до блокиране, изтегляне и унищожаване на 
яйцеклетки или зиготи, ако са взети такива.“

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 следва да бъдат про-

верени в регистъра на ИАТ по отношение на 
броя предходни дарявания и резултатите от тях.“

§ 9. В чл. 13, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. донорът е на възраст от 18 до 34 години 

при неродствено даряване и от 18 до 38 години 
при родствено даряване и не е поставен под 
запрещение;“

2. създава се т. 4а:
„4а. има поне едно живородено дете;“.
§ 10. В чл. 19 се създава ал. 4:
„(4) Данните по чл. 44 за реципиента и 

поставените гамети или зиготи се предоставят 
своевременно в регистъра на ИАТ.“

§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Експертизата на яйцеклетки, спер-

матозоиди и зиготи се извършва:
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1. при спазване изискванията за етикетиране 
и проследяемост на яйцеклетки, сперматозоиди 
и зиготи;

2. работна среда, отговаряща на клас А за 
чистота на въздуха;

3. в съдове и хранителни среди, предназна-
чени за това;

4. в условия на температурен комфорт; 
5. при стремеж към минимално времетра-

ене на експертизата с цел минимализиране 
излагането на яйцеклетките, сперматозоидите 
и зиготите на неблагоприятни фактори от 
околната среда;

6. при осигурено елиминиране на риска от 
размяна на яйцеклетките, сперматозоидите и 
зиготите на две или повече лица (mix-up).“

§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Обработката на яйцеклетки, спер-

матозоиди и зиготи се извършва:
1. при спазване изискванията за етикетиране 

и проследяемост на яйцеклетките, сперматозо-
идите и зиготите;

2. работна среда, отговаряща на клас А за 
чистота на въздуха;

3. в съдове и хранителни среди, предназна-
чени за това;

4. при контролирани условия по време на 
култивация в инкубатор (по отношение на темпе-
ратура, влажност и газов състав на атмосферата 
в инкубатора) или в условия на температурен 
комфорт (близка до телесната температура 
при работа с яйцеклетки или зиготи извън 
инкубатор и в диапазона от стайна до телесна 
температура при обработка на сперматозоиди); 

5. при стремеж към минимално излагане на 
гаметите и зиготите на неблагоприятни фактори 
от околната среда;

6. при осигурено елиминиране на риска от 
размяна на яйцеклетките, сперматозоидите и 
зиготите на две или повече лица (mix-up).“

§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Критичните процедури по обра-

ботка се валидират.
(2) Валидирането може да се основава на 

изследвания, проведени в самото лечебно за-
ведение, данни от научни публикации за добре 
установени процедури по обработка, както и 
оценка на ретроспективни данни от клиничните 
резултати на самото лечебно заведение. 

(3) Валидираният процес се извършва не-
изменно и ефективно в работната среда на 
лечебно заведение от персонала, ангажиран в 
извършването му, като се създава възможност 
при проверка това да бъде демонстрирано.

(4) Процедурите по обработка се документи-
рат в СОП, съответстващ на валидирания метод 
и на стандартите, определени в тази наредба. 

(5) Всички процеси се извършват съгласно 
одобрената СОП. 

(6) В случаите на прилагане на процедура 
по микробна инактивация върху репродуктив-
ни клетки тя трябва да бъде специфицирана, 
документирана и валидирана. 

(7) Преди прилагане на каквато и да е 
значителна промяна в обработката модифи-
цираният процес трябва да бъде валидиран и 
документиран.“

§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Яйцеклетките, сперматозоидите 

и зиготите се съхраняват чрез криоконсервация 
след предварителна обработка в среди, съдър-
жащи криопротективни вещества.

(2) Криоконсервацията и съхранението се 
извършват в подходящо етикетирани контейнери 
(пейети, криоепруветки и др.).

(3) Процесът на криоконсервация в зави-
симост от избраната методика за замразяване 
може да изисква или не специална апаратура.

(4) Етикетираните контейнери със замразени 
яйцеклетки или зиготи се съхраняват в дюарови 
съдове с течен азот или в хладилни камери за 
свръхниски температури (при температури, по-
ниски от минус 120 °С за яйцеклетки и зиготи 
и по-ниски от минус 80 °С за сперматозоиди).

(5) Сроковете за съхранение се определят 
от пациентите в декларация за информирано 
съгласие, като се препоръчва те да не надхвър-
лят 5 години.

(6) При нужда от ползване яйцеклетките или 
зиготите се размразяват по съответна методика, 
като преди и след размразяване пациентите 
следва да са уведомени за специфичната за 
метода на криоконсервация преживяемост на 
яйцеклетките или зиготите.

(7) Лечебните заведения, които криобанкират 
яйцеклетки, спарматозоиди и зиготи, осигуряват 
всички необходими условия за непрекъснато 
поддържане и контролиране на температурата 
на съхранение, дори в случай че лечебното 
заведение преустанови работа, освен при форс-
мажорни обстоятелства (война, терористичен 
акт, природно бедствие и др.).

(8) Лечебните заведения по ал. 7 са длъжни 
да предвидят в правилниците си за устройство-
то, дейността и вътрешния ред процедури за 
предаване на криосъхранените тъкани и клетки, 
документацията, регистрите и утвърдените СОП 
по чл. 52 за съхранение в случай на закриване 
на лечебното заведение. Тъканите и клетките, 
документацията, регистрите и утвърдените СОП 
се предават за съхранение на друго лечебно 
заведение по чл.  131, ал. 1 ЗЗ. Отношенията 
между лечебните заведения се уреждат в до-
говора по чл. 76.“

§ 15. Членове 25, 26, 27 и 28 се отменят.
§ 16. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Организацията на съхраняване на яйце-

клетки, сперматозоиди и зиготи не позволява 
объркването (размяната) на гамети или зиготите 
на две или повече лица (mix-up).“

§ 17. В чл. 30, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. Точка 1 се заличава.
2. Точка 3 се изменя така:
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„3. изискванията за качество на въздуха по 
отношение на влажност, газов състав, количес-
тво на частици и микроорганизми съгласно 
раздел VIII, т. 1.“

§ 18. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Извън реда по чл. 35 индивидуални 

проби репродуктивни клетки могат да бъдат 
директно транспортирани между лечебни заве-
дения по чл. 131, ал. 1 ЗЗ, ако това е изрично 
регламентирано в подписания между тях дого-
вор по чл. 75 и при спазване на изискванията 
за етикетиране и проследяемост на пробите.“

§ 19. Наименованието на глава шеста се 
изменя така:
„Изисквания към оборудване, материали и 
продукти, влизащи в контакт с яйцеклетки, 

сперматозоиди и зиготи“.

§ 20. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Критичното оборудване, матери-

али и продукти са проектирани и се поддържат 
в състояние, отговарящо на предназначението 
им, и свеждат до минимум всяка опасност за 
реципиентите и/или персонала.

(2) Цялото критично оборудване и пособия 
подлежат на валидиране, редовни инспекции 
и превантивна поддръжка в съответствие с 
предписанията на производителя. 

(3) В случаи, при които оборудване или 
материали оказват влияние върху параметрите 
на обработване или съхранение с критично 
значение (температура, налягане, концентрация 
на газове, влажност и др.), те следва да бъдат 
точно определени и подлежат на контрол, 
постоянно наблюдение, мерки за подаване на 
тревога и коригиращи действия в зависимост 
от изискванията с цел откриване на неправилно 
функциониране и неизправности и гарантира-
не, че критичните параметри се поддържат в 
приемливи граници във всеки момент.

(4) Цялото оборудване, чрез което се измер-
ват критични параметри, се калибрира спрямо 
проследим стандарт, ако има такъв.

(5) Ново и ремонтирано оборудване подлежи 
на изпитвания при инсталиране и се утвър-
ждава преди въвеждането му в употреба, като 
резултатите от изпитванията се документират.

(6) Поддръжката, сервизното обслужване, 
почистване, дезинфекция и хигиенизиране на 
цялото оборудване от критично значение се из-
вършват редовно и подлежат на документиране.

(7) Изработват се процедури за експлоатация 
на всяка единица от оборудването с критично 
значение, които подробно описват действията 
в случай на неизправности или повреда.

(8) Всички материали и продукти, влизащи в 
контакт с яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, 
трябва да са стерилни, нетоксични, апирогенни 
и в срок на годност.

(9) Всички материали и продукти, влиза-
щи в контакт с яйцеклетки, сперматозоиди и 
зиготи, са за еднократна употреба с изключе-

ние на някои медицински изделия (водачи за 
игли, катетри и др.), които могат да бъдат за 
многократна употреба, ако производителят е 
предвидил такава.

(10) Забранява се повторната употреба на 
материали и продукти, предназначени само 
за еднократна употреба, независимо дали са 
деконтаминирани и престерилизирани.

(11) При работа с репродуктивни клетки и 
зиготи всички критични материали и продукти 
(например хранителни среди, разтвори, опаков-
ки и др.), влизащи в тях, следва да отговарят 
на подробни спецификации.“

§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За осигуряването на материали и 

продукти, влизащи в контакт с яйцеклетки, 
сперматозоиди и зиготи, както и на стоки и 
услуги, които могат да повлияят на качеството 
и безопасността на гаметите/зиготите, лечебни-
те заведения са длъжни да сключват писмени 
договори с доставчика.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея след 
думите „търговеца на“ се допълва „критично 
оборудване,“.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:

„(3) Документите по ал. 1 и 2 са служебна 
информация и се съхраняват за срок 10 години 
след изтичане на срока на годност.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
след думите „данни за“ се допълва „критичното 
оборудване,“.

§ 23. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Информацията от регистъра се съхра-

нява за срок 30 години, но не по-малко от 10 
години след изтичане срока на годност, кли-
нично използване или извеждане от употреба 
на гаметите или зиготите.“

§ 24. В чл. 47, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:
„4. буквата ‚М‘ за донори мъже и ‚F‘  за 

донори жени;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 25.  Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Лечебните заведения, които из-

вършват дейности по вземане на репродуктивни 
клетки, определят уникален идентификационен 
номер на взетите яйцеклетки, сперматозоиди 
или зиготи.

(2) Уникалният идентификационен номер на 
взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи 
се състои от:

1. буква, съответна на вида взети клетки/
зиготи (‚S‘ за сперматозоиди, ‚О‘ за яйцеклетки 
и ‚Е‘ за зиготи);

2.  уникалния идентификационен номер на 
донора;
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3. големината на партидата, отделена с 
точка и състоящата се от две цифри за нача-
лото на партидата, тире и две цифри за края 
на партидата;

4. след буквата ‚Е‘ зиготите получват УИН на 
донора на овоцитите, от които произлизат, като 
към него при поставяне и/или криосъхранение 
се записва (прикрепя) и УИН на сперматозо-
идите, от които произлизат.“

§ 26.  В чл. 49 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. буквите ‚ЕТ‘ при поставяне на зиготи, 

‚IH‘ при поставяне на сперматозоиди от парт-
ньора и ‚ID‘ при поставяне на непартньорски 
сперматозоиди;“

б) досегашните т. 1 и 2 стават съответно 
т. 2 и 3.

2. Алинея 3 се отменя. 
§ 27. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Лечебните заведения изготвят и 

прилагат процедури за контрол на документаци-
ята по тази наредба, която осигурява прегледи 
на историята на документите и промените в 
тях и гарантира, че се използват само актуални 
документи.“

§ 28. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Документацията, регистрите и СОП 

се проверяват периодично от отговорното 
лице по приложение № 1, раздел III, т. 2  за 
съответствие с изискванията на тази наредба.“

§ 29. В чл. 54 след думите „осъществяват 
дейностите по асистирана репродукция“ се 
добавя „съгласно СОП“. 

§ 30. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. Материалите, оборудването и 

персоналът, ангажиран с извършването на 
всяка критична дейност, се идентифицират и 
документират.“

§ 31. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Данните в изготвената и съхра-

нявана документация трябва да са доказано 
надеждни и истинно да представят резултатите 
от извършените дейности, да бъдат четливи, 
да не подлежат на изтриване, като могат да 
бъдат вписвани на ръка или прехвърляни в 
друга валидирана система (компютърна или 
микрофилм).“

§ 32. В чл. 60, ал. 1 текстът преди т. 1 се 
изменя така:

 „(1) Лечебните заведения, които осъщест-
вяват дейности по асистирана репродукция, 
осигуряване, използване и съхраняване на 
човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, 
са длъжни да въведат документална система, 
която да гарантира идентифициране във всеки 
отделен етап от дейността и проследяване от 
донора до реципиента на:“.

§ 33. В чл. 64 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 в края се добавя „и за иденти-
фициране на причините, които могат да бъдат 
предотвратени в рамките на процеса“.

2. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Лечебните заведения по ал. 1 уведомяват 

ИАТ за предприетите действия по отношение 
на други свързани тъкани и клетки, които са 
били предоставени за употреба при хора.“

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

§ 34. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. Основателни причини за блокиране 

на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:
1. при непартньорско даряване на сперма-

тозоиди: 
а) неспазване на 6-месечния срок за каран-

тинирането на сперматозоидите, считано от 
датата на последната криоконсервация; 

б) неспазване на задължителното повторно 
изследване на донорите на сперма (преди ос-
вобождаването от карантина) за трансмисивни 
инфекции (HIV, хепатит B и C, сифилис);

в) получаването на серопозитивни резул-
тати при повторното изследване на донорите 
на сперма;

2. неизпълнението на едно от следните 
изисквания за зиготи от анонимни дарители:

а) карантиниране на зиготите за срок не 
по-малък от 6 месеца, считано от датата на 
последната криоконсервация; 

б) задължително повторно изследване на 
донорите на сперма и яйцеклетки (преди ос-
вобождаването от карантина) за трансмисивни 
инфекции (HIV, хепатит B и C, сифилис);

в) получаването на серопозитивни резулта-
ти при повторното изследване на донорите на 
сперма и яйцеклетки;

3. писмено удостовереното желание на 
донорите;

4. смъртта на съпруга/партньора, независимо 
от наличието на декларирано приживе желание, 
по отношение на сперматозоиди или зиготи;

5. смъртта на съпругата/партньорката, неза-
висимо от наличието на декларирано желание 
приживе, по отношение на овоцити или зиготи;

6. установяването на заболяване у анонимния 
дарител, което може да се предава на потом-
ството или реципиента;

7. невъзможност за сигурно идентифицира-
не на донорите или проследяване на пътя на 
генетичния материал поради неправилно или 
липсващо етикетиране или объркване през 
време на обработката.“

§ 35. В чл. 71 т. 3 се отменя.
§ 36.  Създава се глава десета:

„Глава десета
Управление на качеството и риска

„Чл. 72. (1) Лечебните заведения, които 
осъществяват дейности по асистирана репро-
дукция, както и които осъществяват дейности 
по осигуряване, използване и съхраняване на 
човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, 
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са длъжни да разработят, въведат и използват 
документална система за управление на качест-
вото съгласно изискванията на тази наредба 

(2) Системата по ал. 1 включва и разписани 
минимални изисквания за безопасност и качест-
во на репродуктивните клетки и зиготи, които 
ще се предоставят на други лечебни заведения 
и прилагат при хора.

(3) Отговорното лице по приложение № 1, 
раздел III, т. 2 контролира качеството на пре-
доставяните или поставяните репродуктивни 
клетки или зиготи съгласно  изискванията по 
ал. 2.

Чл. 73. (1) Лечебните заведения, които 
осъществяват дейности по асистирана репро-
дукция, както и които осъществяват дейности 
по осигуряване, използване и съхраняване на 
човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, 
са длъжни да разработят, въведат и използват 
разписани мерки за управление на риска, така 
че да се гарантира идентифициране и свеждане 
до минимум на рисковете, произтичащи от 
използване и обработка на биологичен матери-
ал, в съответствие с поддържане на адекватно 
качество и безопасност за планираното пред-
назначение на клетките. 

(2) Рисковете включват тези, които се от-
насят до процедурите, средата, здравословното 
състояние на персонала и са специфични за 
лечебните заведения по ал. 1

Чл. 74. (1) Управителят на лечебното заведе-
ние назначава комисия от лица, неангажирани 
пряко с дейностите по асистирана репродукция 
в лечебното заведение, за одит на системата 
за управление на качеството поне веднъж на 
две години. 

(2) В комисията по ал. 1 се включват лица 
с опит в одитирането на системи за качество.

(3) Констатациите на комисията по качест-
вото се отразяват в писмен доклад.

(4) Отклоненията от установените стандарти 
за качество и безопасност се разследват. Разслед-
ването се документира и включва решение за 
възможни коригиращи и превантивни действия. 

(5) Всички засегнати тъкани и клетки трябва 
да бъдат идентифицирани и отчетени и следва 
да се предприемат съответни мерки спрямо 
тях съобразно разписаните СОП по чл. 68, 
ал. 2, т. 3.

(6) Коригиращите действия се документират, 
започват и приключват навременно и ефек-
тивно, като ефективността на превантивните и 
коригиращите действия следва да бъде оценена 
след тяхното изпълнение.

Чл. 75. (1) Лечебните заведения  сключват 
писмени договори помежду си, когато извършват 
съвместно дейности по асистирана репродук-
ция, както и когато предоставят едно на друго 
репродуктивни клетки или зиготи.

(2) Писмените договори по ал. 1 се отра-
зяват в регистър.

(3) Лечебните заведения изпращат в ИАТ 
копия на договорите по ал. 1 в срок 14 дни от 
сключването им.

(4) Договорите по ал. 1 следва да се сключ-
ват след предварителна оценка и подбор на 
другата страна по отношение на качеството 
и безопасността на репродуктивните клетки и 
зиготи, които ще се обменят, както и по отно-
шение на способността є да спазва съответните 
изисквания на нормативната уредба в страната.

(5) В сключените договори се отразят от-
говорностите на страните и подробностите 
по съвместно извършване на процедурите по 
асистирана репродукция или обмен на репро-
дуктивни клетки и зиготи.

Чл. 76. (1) Лечебно заведение, което работи 
с гамети и/или зиготи, е длъжно да сключи 
писмени договори с други лечебни заведения, 
които отговарят на изискванията на тази наред-
ба, за уреждане на съхранението на гаметите 
и/или зиготите в случай на прекратяване на 
лечебното заведение.

(2) В договора по ал. 1 се уреждат също 
данните за проследимост и информация по 
отношение на качеството и безопасността на 
гаметите и/или зиготите.“

§ 37. В § 1 „Допълнителни разпоредби“ се 
правят следните допълнения:

1. Създава се т. 3а:
„3а. „Валидиране (квалификация в случаите 

на оборудване или среди)“ означава установя-
ване на документирано доказателство, което 
удостоверява с висока степен на сигурност, 
че специфичен процес, оборудване или среда 
неизменно резултират в продукт, отговарящ на 
предварително дефинираните спецификации и 
качествени характеристики; процесите се вали-
дират, за да се оцени ефективността на дадена 
система въз основа на целта є на употреба.“

2. Създава се т. 14а:
„14а. „Критично“ означава потенциална 

способност за въздействие върху качеството 
и/или безопасността или наличие на контакт 
с клетките и тъканите.“

3. Създават се т. 15а, 15б и 15в:
„15а. „Менопауза“ означава окончателно 

спиране на менструалния цикъл при жената, 
ако от последната редовна менструация е ми-
нала 1 година, през която не е имало друга 
менструация.

15б. „Организация за вземане“ означава 
лечебно заведение или отделение на болница, 
която се ангажира с осигуряване на човешки 
тъкани и клетки и която може да не е акредити-
рана, определена, оторизирана или лицензирана 
като заведение за работа с тъкани.

15в. „Организация, отговаряща за приложе-
ние при хора“ означава лечебно заведение или 
отделение на болница, извършваща присаждане 
на човешки тъкани и клетки при хора.“

4. Създават се т. 19а и 19б:
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„19а. „Партида“ означава съвкупността 
от партидни единици при една процедура по 
асистирана репродукция или едно вземане на 
репродуктивни клетки.

19б. „Партидна единица“ означава всеки един 
овоцит, ембрион (зигота) или количеството спер-
матозоиди в един контейнер – при партньорско 
даряване – цялото количество след взимането, 
а при непартньорско даряване – всеки един 
криоконтейнер (виалка, сламка и др.).“

5. Създава се т. 23а:
„23а. „Процеси“ означава цялостната серия 

от последователни действия, задачи или метод, 
чрез който се извършва дадена дейност.“

6. Създава се т. 27а:
„27а. „Система“ означава група от обекти, 

взаимносвързани и взаимодействащи, така че 
да оформят единица или методично свързани 
идеи, принципи, методи и процедури.“

§ 38. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 
се изменя така:

„Приложение № 1  
към чл. 1, ал. 1, т. 1

Медицински стандарт „Асистирана репродук-
ция“

Раздел I
Обхват на дейностите при асистирана репро-

дукция

1. Асистирана репродукция се извършва 
чрез прилагане на медицински дейности и 
биологично-лабораторни методи, свързани със:

1.1. хормонална контролирана овариална 
(яйчникова) хиперстимулация (КОХС) с цел 
(последващо) вземане на овоцити чрез ехограф-
ски или лапароскопски контролирана пункция 
на яйчникови фоликули;

1.2. оплождане на една или повече яйце-
клетки: 

1.2.1. намиращи се в тялото на жената 
(инсеминация):

1.2.1.1. влагалищна инсеминация;
1.2.1.2. цервикална инсеминация;
1.2.1.3. вътрематочна инсеминация;
1.2.2. намиращи се извън тялото на жената 

чрез: 
1.2.2.1. класическо „ин витро“ оплождане 

(IVF);
1.2.2.2. интра-овоцитно инжектиране на 

единични сперматозоиди (ICSI);
1.3. вземане, експертиза, обработка, етике-

тиране и съхраняване на яйцеклетки, сперма-
тозоиди или предимплантационни зародиши;

1.4. поставяне в тялото на жената на зиготи 
(ембриотрансфер), получени от оплождането на:

1.4.1. яйцеклетки от същата жена и сперма-
тозоиди от партньорa;

1.4.2. яйцеклетки от същата жена и сперма-
тозоиди от донор;

1.4.3. яйцеклетки от донор и сперматозоиди 
от партньора;

1.4.4. яйцеклетки от донор и сперматозоиди 
от донор;

1.5. биопсия на бластомери от предимплан-
тационни ембриони за целите на предимплан-
тационната генетична диагностика (PGD);

1.6. ембриоредукция.

Раздел II
Устройствена рамка при извършване на асис-

тирана репродукция

1. Лечебни заведения, в които е разрешено 
да се осъществяват дейности по асистирана 
репродукция, са:

1.1. лечебни заведения за извънболнична 
помощ;

1.2. лечебни заведения за болнична помощ;
1.3. тъканна банка. 
2. В индивидуална практика за специали-

зирана извънболнична медицинска помощ 
(ИПСМП) и групова практика за специали-
зирана извънболнична медицинска помощ 
(ГПСМП) могат да бъдат осъществявани 
единствено дейностите, посочени в раздел I, 
т. 1.2.1, когато са налице:

2.1. бокс за експертиза, етикетиране и об-
работка на сперматозоиди; 

2.2. стая за спермоотделяне;
2.3. криобанка – изисква се само в случаи-

те, при които се извършва и съхраняване на 
сперматозоиди от дарители или наематели за 
по-късна употреба (криобанкиране).

3. В медицински център (МЦ) и диагнос-
тично-консултативен център (ДКЦ)  с легла 
за краткосрочно наблюдение или такива, раз-
положени в близост с болнично заведение, с 
което имат договор за спешна хоспитализация, 
могат да бъдат осъществявани всички дейности 
за извършване на асистирана репродукция, 
описани в раздел I, т. 1, когато са налице:

3.1. за дейностите, описани в раздел I, т. 
1.2.1, съгласно раздел II, т. 2;

3.2. при извършване и на една или повече 
от останалите дейности:

3.2.1. пространствено обособена структура 
по асистирана репродукция;

3.2.2. криобанка;
3.2.3. манипулационна за извършване на 

пункции под ехографски контрол;
3.2.4. стая за възстановяване след фоликулна 

пункция или ембриотрансфер;
3.2.5. отделен санитарен възел за пациенти, 

подложени на асистирана репродукция;
3.2.6. стая за спермоотделяне;
3.3. помещенията по т. 3.2.3 и 3.2.4 и обо-

рудването им следва да отговарят и на стандарт 
„Анестезия и интензивно лечение“ в частта за 
амбулаторна анестезия;

3.4. в случаите, при които се извършва 
добив на овоцити чрез лапароскопия, следва 
да бъдат спазвани нормативните изисквания 
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при извършване на дейности по еднодневна 
хирургия, акушерство, гинекология и анестезия 
и интензивно лечение. 

4. В лечебни заведения за болнична помощ 
могат да бъдат осъществявани всички дейности 
за извършване на асистирана репродукция, опи-
сани в раздел I, т. 1, в отделения или сектори 
по асистирана репродукция, когато са налице:

4.1. при извършване само на дейностите, 
описани в раздел I, т. 1.2.1:

4.1.1. бокс за експертиза, етикетиране и 
обработка на сперматозоиди; 

4.1.2. стая за спермоотделяне;
4.1.3. криобанка – изисква се, когато се из-

вършва и съхраняване на семенна течност от 
дарители или наематели за по-късна употреба 
(криобанкиране);

4.2. при извършване и на една или повече от 
останалите дейности, описани в раздел I, т. 1:

4.2.1. пространствено обособена структура 
по асистирана репродукция;

4.2.2. криобанка;
4.2.3. манипулационна за извършване на 

пункции под ехографски контрол;
4.2.4. стая за възстановяване след фоликулна 

пункция или ембриотрансфер;
4.2.5. отделен санитарен възел за пациенти, 

подложени на асистирана репродукция;
4.2.6. стая за спермоотделяне;
4.2.7. стаи за стационарен престой на па-

циентите;
4.2.8. акушерска стая за дежурната акушерка;
4.3. помещенията по т. 4.2.3 и 4.2.4 и обо-

рудването им следва да отговарят и на стандарт 
„Анестезия и интензивно лечение“;

4.4. в случаите, при които се извършва до-
бив на овоцити чрез лапароскопия, следва да 
бъдат спазвани нормативните изисквания при 
извършване на дейности по еднодневна хирур-
гия, акушерство и гинекология и анестезия и 
интензивно лечение.

5. В тъканните банки могат да се извършват 
единствено:

5.1.1. вземане, експертиза, обработка, ети-
кетиране, съхраняване и предоставяне на 
сперматозоиди;

5.1.2. получаване (от лечебни заведения по 
т. 3 и 4), експертиза, обработка, етикетиране и 
съхраняване на яйцеклетки и зиготи; 

5.1.3. експертиза, обработка, етикетиране, 
съхраняване, предоставяне на овоцити и пред-
имплантационни зародиши.

6. В тъканните банки се извършват дейности 
по асистирана репродукция, когато са налице:

6.1.1. за дейностите, описани в т. 5.1.1:
6.1.1.1. наличие на бокс за експертиза, ети-

кетиране и обработка на сперматозоиди;
6.1.1.2. стая за спермоотделяне;
6.1.1.3. криобанка;
6.1.2. за дейностите, описани в т. 5.1.1 и/

или тези в т. 5.1.2 и 5.1.3:

6.1.2.1. наличие на пространствено обособена 
структура по асистирана репродукция;

6.1.2.2. стая за спермоотделяне;
6.1.2.3. криобанка;
6.2. в тъканни банки, индивидуални или 

групови практики за специализирана медицин-
ска помощ не се разрешава да се извършват 
инвазивните процедури при асистирана репро-
дукция, а именно:

6.2.1. ехографски контролирана пункция на 
яйчниците; 

6.2.2. лапароскопски контролирана пункция 
на яйчниците;

6.2.3. поставяне на предимплантационни 
зародиши в маточната кухина на жената;

6.2.4. ембриоредукция.
7. Минималните изисквания за описаните в 

този раздел помещения са посочени в раздел 
VIII от стандарта.

8. Лечебните заведения, извършващи асис-
тирана репродукция, имат приети вътрешни до-
кументи, които регламентират или регистрират 
устройството и дейността на лечебното заведе-
ние по отношение на асистирана репродукция.

9. Вътрешни документи са: 
9.1. правилник за устройството и дейността 

и вътрешния ред на лечебното заведение;
9.2. длъжностните характеристики на персо-

нала, работещ в структурите, осъществяващи 
асистирана репродукция;

9.3. медицински алгоритми за:
9.3.1. диагностика на инфертилна двойка;
9.3.2. подготовка на инфертилната двойка 

за осъществяване на асистирана репродукция;
9.3.3. хормонална поддръжка на лутеалната 

фаза след инсеминация или ембриотрансфер;
9.4. организационни (логистични) алгоритми:
9.4.1. правила и маршрут при наличие на 

спешност;
9.4.2. действие при извънредни обстоятелства 

(бедствия, аварии и други);
9.4.3. условия и ред за планова и спешна 

хоспитализация;
9.4.4. правила и процедури при настъпване 

на смърт;
9.4.5. график на дейностите;
9.4.6. правила и процедури за безопасно 

боравене с биологични материали и химически 
вещества;

9.4.7. управление на биологичните отпадъци 
и други; 

9.4.8. правила и процедури за своевременно 
съобщаване, регистриране, докладване и преда-
ване на информация за сериозните инциденти 
и сериозните нежелани реакции при:

9.4.8.1. вземането на сперматозоиди от съп-
руг/партньор или анонимен дарител;

9.4.8.2. индукция на овулацията и контро-
лирана овариална хиперстимулация;
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9.4.8.3. поставянето в тялото на жената на 
обработени сперматозоиди от съпруга/парт-
ньора или от анонимен дарител, овоцити или 
предимплантационни ембриони;

9.4.8.4. вземането на овоцити посредством 
яйчникова фоликулна пункция под ехографски 
или лапароскопски контрол и свързаното с 
това прилагане или неприлагане на локална 
или обща анестезия;

9.4.8.5. експертизата, обработката, етикетира-
нето, съхраняването на овоцити, сперматозоиди 
и предимплантационни ембриони;

9.4.8.6. развитието на овариален хиперсти-
мулационен синдром;

9.4.8.7. имплантацията на ембриони при три- 
и повече плодна бременност и извънматочна 
бременност след асистирана репродукция;

9.4.8.8. ембриоредукция на многоплодна 
бременност;

9.4.9. правила и процедури за проследява-
не от донора до реципиента на яйцеклетките, 
сперматозоидите и зиготите, както и на продук-
тите и материалите, които влизат в контакт с 
яйцеклетките, сперматозоидите и зиготите и 
са свързани с тяхното качество и безопасност;

9.4.10. писмени инструкции за контрол на 
достъпа;

9.5. документирани мерки за управление 
на риска; 

9.6. декларации за информирано съгласие и 
информиран отказ;

9.7. вътрешни стандартизирани формати за:
9.7.1. данни от изследвания и прегледи;
9.7.2. стимулационни протоколи за индук-

ция на овулацията и контролирана овариална 
хиперстимулация;

9.7.3. лист за история на заболяването;
9.7.4. ембриологичен протокол (протокол за 

отразяване на данните от дейностите в структу-
рата по асистирана репродукция при оплождане 
ин витро и трансфер на ембриони);

9.7.5. епикриза;
9.7.6. анкетни карти;
9.7.7. информация за пациентите относно 

техните права, задължения, предварителен ре-
жим, следлечебен режим, ценоразписи и други;

9.8. стандартни оперативни процедури (СОП) 
относно: 

9.8.1. установяване и документиране само-
личността на лицата, участващи в асистирана 
репродукция, на донори и реципиенти;

9.8.2. изразяване и документиране на съгла-
сието на лицата съгласно Закона за здравето;

9.8.3. оценка на критериите за подбор на 
донори; 

9.8.4. оценка на извършени лабораторни 
изследвания на донори; 

9.8.5. вземане на репродуктивни клетки в 
зависимост от спецификата на типа донор и 
съответните репродуктивни клетки с гаранти-
ране безопасността на донорите, в т.ч.:

9.8.5.1. индукция на овулация и контролирана 
овариална хиперстимулация;

9.8.5.2. добив на овоцити чрез ехографски 
или лапароскопски контролирана фоликулна 
пункция;

9.8.6. поставяне на гамети/зиготи, в т.ч.:
9.8.6.1. инсеминация с обработени сперма-

тозоиди от съпруга (партньора) или дарител;
9.8.6.2. ембриотрансфер;
9.8.7. експертиза на репродуктивни клетки;
9.8.8. обработка на репродуктивни клетки;
9.8.9. получаване на репродуктивни клетки;
9.8.10. опаковане на репродуктивни клетки;
9.8.11. етикетиране на репродуктивни клетки;
9.8.12. транспортиране на репродуктивни 

клетки до лечебното заведение, в което те ще 
се използват, изследват или съхраняват, или до 
персонала, когато дейностите се извършват в 
едно лечебно заведение;

9.8.13. съхраняване на репродуктивни клетки;
9.8.14. проверка на всяка партида репродук-

тивни клетки и проби от тях относно тяхното 
качество;

9.8.15. предоставяне на репродуктивни клет-
ки;

9.8.16. управление и изолиране на партиди 
репродуктивни клетки, които не отговарят на 
изискванията за качество, както и на такива, 
при които резултатите от извършените изслед-
вания са непълни;

9.8.17. минимизиране на риска от заразяване 
на репродуктивните клетки от лицата, които 
извършват дейности по асистирана репродук-
ция, когато те са носители на заразни болести;

9.8.18. специална обработка и отделно съх-
раняване на сперматозоиди при случай на HIV 
1 и 2 позитивни лица (при лечебни заведения, 
които ще извършват такава дейност);

9.8.19. почистване и стерилизация на оборуд-
ване и инструменти за многократна употреба 
с цел унищожаване на инфекциозни агенти;

9.8.20. разглеждане и оценяване ефектив-
ността на системата за управление на качест-
вото с цел гарантиране на непрекъснато и 
систематично оптимизиране на дейностите по 
асистирана репродукция;

9.8.21. съхраняване и отчитане на регистри-
раните данни за дейностите по асистирана 
репродукция;

9.8.22. контрол на документацията по тази 
наредба за осигуряване на възможност за раз-
глеждане и проследяване на движението на 
документите и промените в тях с цел използване 
само на актуални документи;

9.8.23. блокиране, изтегляне и унищожаване 
на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи;

9.8.23.1. блокиране на яйцеклетки, сперма-
тозоиди и зиготи;

9.8.23.2. изтегляне на яйцеклетки, сперма-
тозоиди и зиготи;

9.8.23.3. унищожаване на яйцеклетки, спер-
матозоиди и зиготи;
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9.8.23.4. документите, които се съставят при 
регистриране на информацията за блокиране, 
изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, спер-
матозоиди и зиготи.

Раздел III
Квалификация и правоспособност на лица, 
осъществяващи дейности по асистирана ре-
продукция. Компетентност и отговорност при 
извършването на дейности за асистирана ре-
продукция. Първоначално и текущо обучение

1. Лечебните заведения са длъжни да спаз-
ват следните общи изисквания по отношение 
на персонала, осъществяващ асистирана ре-
продукция:

1.1. Лечебните заведения следва да разпола-
гат с достатъчен на брой персонал, подходящо 
квалифициран за дейностите, които извършва. 

1.2. Компетентността на персонала подлежи 
на оценяване през интервали, определени в 
системата за качество.

1.3. Всеки член на персонала следва да има 
ясна, документирана и актуализирана длъжност-
на характеристика. Задачите, отговорностите и 
отчетността трябва да са ясно документирани, 
а персоналът добре запознат с тях.

2. Лечебно заведение, което работи с ре-
продуктивни клетки, е длъжно да определи 
отговорно лице по асистирана репродукция. 
Отговорното лице се определя със заповед на 
ръководителя на лечебното заведение.

2.1. Отговорното лице по асистирана ре-
продукция отговаря на следните изисквания:

2.1.1. има постоянен адрес на територията 
на Република България;

2.1.2. има образователно-квалификационна 
степен магистър по медицина или по биологични 
науки (биология, биотехнология, молекулярна 
биология);

2.1.3. има минимум 3 години опит в областта 
на асистирана репродукция, доказан с деклара-
ция от ръководителя на лечебното заведение, 
в което е придобит;

2.1.4. не заема същата длъжност в друго 
лечебно заведение;

2.1.5. препоръчително е лицето да притежава 
квалификация по здравен мениджмънт.

2.2. Лицето по т. 2.1 е компетентно и носи 
отговорност за:

2.2.1. съответствието на извършваните дей-
ности по вземане, поставяне, експертиза, 
обработка, етикетиране и съхраняване на 
яйцеклетки, сперматозоиди или предимплан-
тационни ембриони с изискванията на този 
стандарт и директиви 2004/23/ЕС, 2006/17/ЕС 
и 2006/86/ЕС;

2.2.2. предоставяне чрез ръководителя на 
лечебното заведение на необходимата инфор-
мация на компетентния орган (ИАТ); 

2.2.3. осъществяването на вътрешен и съ-
действието при външен контрол;

2.2.4. поддържане на служебния регистър 
по чл. 132, ал. 1 ЗЗ;

2.2.5. управлението и контрола на качеството;
2.2.6. организацията на подбора, обучението и 

повишаването на квалификацията на персонала;
2.2.7. изпълнението на клаузите от договорите 

с физически и юридически лица (доставчици, 
транспортни фирми, лечебни заведения, паци-
ентски и други неправителствени организации 
и други), които имат отношение към асисти-
раната репродукция; 

2.2.8. контрол по поддържане и управление 
на системите за ранно откриване и разследва-
не на сериозни нежелани реакции и сериозни 
инциденти, за своевременно съобщаване, ре-
гистриране, докладване и предаване на инфор-
мация за сериозните инциденти и сериозните 
нежелани реакции и за блокиране, изтегляне 
и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди 
и зиготи, които могат да доведат до сериозни 
нежелани реакции и сериозни инциденти;

2.2.9. чрез ръководителя на лечебното заве-
дение за подаването в ИАТ на доклади за сери-
озни нежелани реакции и сериозни инциденти;

2.2.10. поддържането на вътрешен „служе-
бен регистър за сериозни нежелани реакции 
и сериозни инциденти“ и за своевременното 
вписване в него на обстоятелствата около 
възникналите сериозни нежелани реакции и 
сериозни инциденти, както и за мерките, които 
са били предприети във връзка с тях;

2.2.11. периодичното изпращане на „доклад 
за безопасност“ в ИАТ с обобщените данни за 
възникналите през отчетния период сериозни 
нежелани реакции и сериозни инциденти;

2.2.12. своевременното блокиране, изтегляне 
и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди 
и зиготи;

2.2.13. чрез ръководителя на лечебното 
заведение периодичното докладване в ИАТ 
на обобщените данни за броя на блокираните 
изтеглените и унищожени яйцеклетки, сперма-
тозоиди и зиготи.

3. В лечебно заведение, което работи с ре-
продуктивни клетки, самостоятелно като лекари 
могат да практикуват медицинските дейности 
за асистирана репродукция лица, отговарящи 
на следните изисквания:

3.1. имат образователно-квалификационна 
степен магистър по медицина;

3.2. имат придобита специалност по акушер-
ство и гинекология;

3.3. имат повече от 3 години опит в област та 
на асистираната репродукция в страната под 
ръководството на друг квалифициран за това 
лекар в лечебно заведение по чл. 131, ал. 1 ЗЗ;

3.4. да са участвали във форми на продължа-
ващо медицинско обучение по следните теми: 

3.4.1. стерилитет и/ или репродуктивна 
ендокринология;

3.4.2. ехография;
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3.5. препоръчително е да са участвали и във 
форми на продължаващо медицинско обучение 
по следните теми:

3.5.1. лапароскопия или минимално инва-
зивна хирургия;

3.5.2. хистероскопия;
3.5.3. репродуктивно и сексуално здраве и др.
4. Лицата, които не отговарят на изисквани-

ята по т. 3, могат да практикуват като лекари 
медицинските дейности за асистирана репро-
дукция, ако отговарят на следните изисквания:

4.1. имат образователно-квалификационна 
степен магистър по медицина; 

4.2. имат придобита специалност по акушер-
ство и гинекология;

4.3. работят само под непосредственото 
ръководство на лице, отговарящо на изисква-
нията на т. 3 и носещо пълната отговорност 
за действията им.

5. В лечебно заведение, което работи с ре-
продуктивни клетки, могат да практикуват са-
мостоятелно биологично-лабораторните методи 
за асистирана репродукция лица, отговарящи на 
следните изисквания за квалификация и опит:

5.1. притежават една от следните квалифика-
ции по т. 5.1.1 – 5.1.3 и квалификация по т. 5.1.4:

5.1.1. образователно-квалификационна сте-
пен магистър по една от следните биологични 
науки – биология, биотехнология, молекулярна 
биология;

5.1.2. образователно-квалификационна сте-
пен магистър по медицина и специалност по 
медицинска биология;

5.1.3. научна степен в областта на репродук-
тивната биология или клиничната ембриология; 

5.1.4. имат най-малко двегодишен опит в 
областта на биологично-лабораторните методи 
за асистирана репродукция под ръководството 
на друг квалифициран за това специалист в 
лечебно заведение по чл. 131, ал. 1 ЗЗ.

6. Лицата, които не отговарят на изискванията 
по т. 5, могат да практикуват биологично-ла-
бораторни методи за асистирана репродукция 
единствено ако се спазват следните изисквания:

6.1.1. имат образователно-квалификационна 
степен бакалавър по биологични науки или об-
разователно-квалификационна степен магистър 
по медицина;

6.1.2. работят под непосредствения контрол 
на правоспособно лице, отговарящо на изис-
кванията на т. 5;

6.2. в лечебно заведение, което работи с 
репродуктивни клетки, е препоръчително да 
работят на трудов договор или като консул-
танти и лица със:

6.2.1. образователно-квалификационна сте-
пен магистър по медицина и специалност по 
анестезия и интензивно лечение;

6.2.2. образователно-квалификационна сте-
пен магистър по медицина и специалност по 
урология и андрология;

6.2.3. психолог.

7. Лицата по този раздел работят в лечебните 
заведения по трудов или друг договор, като при 
постъпване на работа им се осигурява първона-
чално обучение, допълнително квалифициране 
при промяна в процедурите или при новости в 
научните познания и адекватни възможности 
за професионално развитие.

8. Обучението следва да се провежда по 
програма, гарантираща, че всеки отделен член 
на персонала:

8.1. има компетентност за изпълнение на 
поверените му дейности;

8.2. притежава адекватни познания и раз-
биране на научните/техническите  процеси 
и принципи, отнасящи се до поверените му 
дейности;

8.3. разбира организационната структура, 
системата за качество и правилата за здраве 
и безопасност в лечебното заведение, в което 
работи;

8.4. е информиран за етичния, нормативен 
и регулаторен контекст на работата си.

9. Всеки член на персонала, работещ с гаме-
ти/зиготи, задължително преминава ежегодно 
курс за текущо обучение. Курсът за текущо 
обучение:

9.1. се организира от отговорното лице и се 
извършва по график и програма, изготвени от 
ръководителя на лечебното заведения в нача-
лото на всяка календарна година;

9.2. обхваща следните теми:
9.2.1. стандартните оперативни процедури 

за вземане, експертиза, обработка, етикетиране 
и съхранение на гамети/зиготи, прилагани в 
лечебното заведение;

9.2.2. правилника за устройството, дейността 
и вътрешния ред на лечебното заведение;

9.2.3. изискванията за качеството и без-
опасност, които трябва да се прилагат при 
вземане, експертиза, обработка, етикетиране 
и съхранение на гамети/зиготи;

9.2.4. изискванията за безопасност на труда;
9.2.5. изискванията на ЗЗ и ЗТОТК и подза-

коновите нормативни актове по прилагането им, 
които се отнасят до асистираната репродукция.

9.2.6. етични въпроси на асистираната ре-
продукция;

9.3. завършва със съставяне от ръководителя 
на лечебното заведение на протокол за прове-
деното обучение, копие от който се съхранява 
в служебното досие на служителя.

10. Обучение се провежда всеки път, когато 
се внедрява нова методика или технология за 
вземане, експертиза, обработка, етикетиране и 
съхранение на тъкани и клетки, за запознаване 
на служителите с нея.
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Раздел IV
Медицински дейности и биологично-лабо-
раторни методи, прилагани при асистирана 

репродукция

1. Асистираната репродукция се прилага, 
когато състоянието на мъжа или жената не 
позволява осъществяване на репродуктивните 
им функции по естествен път.

2. Общите изисквания при осъществяване 
на асистирана репродукция:

2.1. Процедурите по критичните етапи от 
обработката на гамети и зиготи се валидират 
и трябва да са в състояние да предотвратят 
рисковете от поставяне на клинично неефек-
тивни или вредни репродуктивни клетки или 
зиготи в реципиента. Валидирането може да се 
базира на проучвания, извършвани от самото 
лечебно заведение, или на данни от публикувани 
изследвания, а когато става въпрос за добре 
отработени процедури, чрез ретроспективна 
оценка на клиничните резултати  до момента.

2.2. Персоналът в лечебното заведение, 
осъществяващ асистирана репродукция, в т.ч. 
обработката на гамети и зиготи, следва да е в 
състояние да осъществява валидирания процес 
постоянно и ефективно.

2.3. Всички критични процедури се разписват 
подробно в СОП съгласно раздел II, т. 9.8 от 
този стандарт.

2.4. Системата за управление на качеството 
следва да гарантира, че управлението на всички 
процеси е в съответствие с утвърдените СОП.

2.5. Когато е приложена процедура за мик-
робиологично инактивиране на гамети или 
зиготи, тя се описва, документира и валидира.

2.6. Преди въвеждане на значителна промяна 
в обработката промененият процес трябва да 
се валидира и документира.

2.7. Процедурите по обработка подлежат 
на редовна критична оценка, чрез която да се 
гарантира, че те продължават ефективно да 
постигат търсените резултати.

2.8. Процедурите по изваждане от употреба 
на гамети или зиготи трябва да предотвратят 
заразяване на други дарени репродуктивни 
клетки, зиготи, тъкани или продукти, средата 
на тяхната преработка или персонала. 

3. Асистираната репродукция включва след-
ните възможни дейности и методи:

3.1. Медицински (основно от областта на 
акушерството и гинекологията):

3.1.1. консултиране на пациенти с безплодие;
3.1.2. назначаване и извършване на ди-

агностични процедури и изследвания с цел 
уточняване на вида на безплодието и водещия 
фактор в него;

3.1.3. определяне на поведението и методите 
за асистиране на репродукцията;

3.1.4. назначаване и извършване на допъл-
нителни диагностични процедури, изследвания 
и подготвителни мероприятия преди осъщест-
вяване на асистирана репродукция;

3.1.5. индукция на овулацията с медикаменти, 
въздействащи върху хипоталамо-хипофизарно-
яйчниковата ос;

3.1.6. контролирана овариална хиперсти-
мулация с гонадотропни хормони със или без 
употребата на аналози на гонадолиберина; 

3.1.7. проследяване на яйчниковия и ендо-
метриалния отговор към приложените медика-
менти с помощта на трансвагинална ехография 
и определяне хормоналните нива на някои 
хормони;

3.1.8. определяне момента на овулацията 
или фоликулната пункция; инсеминация на 
жената посредством поставяне във влагалището, 
цервикалния канал или маточната кухина на 
обработени сперматозоиди от съпруга (парт-
ньора) или от анонимен дарител;

3.1.9. подготовка на пациентите за фоликулна 
пункция и трансфер на ембриони;

3.1.10. получаване (добиване) на яйцеклетки 
посредством яйчникова фоликулна пункция под 
ехографски или лапароскопски контрол;

3.1.11. поставяне на предимплантационни 
ембриони в маточната кухина (ембриотранс-
фер (ЕТ);

3.1.12. назначаване на хигиенно-диетичен 
режим (ХДР) и поддържаща терапия с хормони 
и други медикаменти през лутеалната фаза;

3.1.13. ранна диагноза на бременността и 
назначаване на терапия, протектираща ранната 
бременност;

3.1.14. ембриоредукция;
3.1.15. набиране, консултиране, назначава-

не на изследвания на потенциални донори на 
яйцеклетки.

3.2. Биологично-лабораторни:
3.2.1. спермален анализ (оценка на качест-

вото на семенната течност), включително и 
експертиза на сперматозоиди, подлежащи на 
обработка, съхранение, поставяне или предос-
тавяне;

3.2.2. обработка на семенна течност с цел 
съхранение, предоставяне или използване за 
инсеминация или ин витро оплождане (вкл. 
чрез ICSI);

3.2.3. съхранение на обработени спермато-
зоиди чрез криоконсервация;

3.2.4. предоставяне на обработени сперма-
тозоиди за асистирана репродукция в други 
лечебни заведения;

3.2.5. експертиза на фоликуларни течности 
(аспирати) с цел идентифициране и експертиза 
на наличните в тях яйцеклетки;

3.2.6. обработка на яйцеклетки;
3.2.7. оплождане на яйцеклетки с обработе-

ни сперматозоиди от съпруга (партньора) или 
донор чрез:

3.2.7.1. класическо ин витро оплождане;
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3.2.7.2. микроманипулация на гамети (ICSI 
и други подобни);

3.2.8. оценка на оплождането;
3.2.9. обработка на зиготи и предимпланта-

ционни ембриони;
3.2.10. експертиза на предимплантационни 

ембриони и селекция за ЕТ (за поставяне в 
маточната кухина);

3.2.11. биопсия на бластомери от предим-
плантационни ембриони за нуждите на предим-
плантационната генетична диагностика (PGD);

3.2.12. съхранение (криоконсервация) на 
овоцити;

3.2.13. съхранение (криоконсервация) на 
предимплантационни ембриони;

3.2.14. предоставяне на овоцити и предим-
плантационни ембриони;

3.2.15. етикетиране на сперматозоиди, яй-
цеклетки и предимплантационни ембриони;

3.2.16. изтегляне и унищожаване на спер-
матозоиди, яйцеклетки и предимплантационни 
ембриони;

3.2.17. набиране, консултиране и назначаване 
на изследвания на потенциални спермодарители.

4. Други дейности, свързани с асистирана 
репродукция:

4.1. медицинска експертиза на временната 
неработоспособност след прилагане на асисти-
рана репродукция;

4.2. методична помощ;
4.3. научноизследователска дейност;
4.4. образователна дейност (обучение и 

подготовка на кадри);
4.5. медико-информационна дейност и др.
5. При осъществяване на асистирана репро-

дукция не се разрешава:
5.1. вземането (добиването) на гамети от 

непълнолетни лица или такива, поставени под 
запрещение, с изключение на случаи, в които 
са налице специфични медицински показания 
(близка възможна загуба на фертилност) и след 
разрешение, получено от ИАТ;

5.2. вземането (добиването) на гамети от 
мъртви лица или лица в мозъчна смърт;

5.3. извършването на който и да е от описа-
ните в т. 3.1.6, 3.1.8, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.2.3, 
3.2.7, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.16 от този раздел 
методи и дейности за асистирана репродукция 
без писмено информирано съгласие от лицата, 
на които се прилагат ;

5.4. инсеминирането на жена или оплож-
дането на овоцитите є със сперматозоиди от 
мъж, който е в родствени отношения с нея по 
права или съребрена линия до 4 степен;

5.5. поставянето в маточната кухина на 
повече от:

5.5.1. три ембриона на стадий до компакти-
зация, включително при лица на възраст до 
38 години и до два неуспешни предхождащи 
ембриотрансфера;

5.5.2. два ембриона на стадий бластоцист 
при лица на възраст до 38 години и до два 
неуспешни предхождащи ембриотрансфера;

5.5.3. четири ембриона на стадий до ком-
пактизация включително при лица на възраст 
над 38 години и/или над 2 неуспешни пред-
хождащи ембриотрансфера;

5.5.4. три ембриона на стадий бластоцист 
при лица на възраст над 38 години и/или над 
два неуспешни предхождащи ембриотрансфера;

5.5.5. два ембриона независимо от стадия, 
когато е извършено подпомагане на излюпва-
нето (с химически агент или лазер), при лица 
на възраст до 38 години и до два неуспешни 
предхождащи ембриотрансфера;

5.5.6. три ембриона независимо от стадия, 
когато е извършено подпомагане на излюпва-
нето (с химически агент или лазер), при лица 
на възраст над 38 години и над 2 неуспешни 
предхождащи ембриотрансфера;

5.5.7. четири ембриона след криоконсервация 
и размразяване независимо от стадия;

5.6. поставянето в маточната кухина на 
сперматозоиди от дарител, които не са били 
обработени и карантинирани най-малко 180 
дни в криобанка; забранени са нативните ин-
семинации от донор;

5.7. ползването на донор (на сперматозоиди 
или овоцити) след реализиране на доносени 5 
бременности от него (включително собствените 
деца) или на донор на сперматозоиди след ре-
ализиране на 20 цикъла на инсеминация, при 
положение че не е известно до момента колко 
бременности са получени от използването на 
конкретния донор;

5.8. разкриването на самоличността на 
анонимните донори на яйцеклетки, сперма-
тозоиди или предимплантационни ембриони 
или разгласяването на информация, която би 
могла да доведе до идентифицирането им от 
реципиентите или трети лица; 

5.9. комерсиализирането на донорството на 
сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, като 
се забранява предлагането на материална об-
лага на донорите и приемането на такава от 
донорите; разрешава се единствено да им се 
възстановяват направени разходи в разумни 
размери, свързани с акта на даряване:

5.9.1. за ползване на транспорт;
5.9.2. за причиняване на временна нерабо-

тоспособност, болка или дискомфорт;
5.9.3. за специфични пропуснати ползи (загуба 

на време, на дневни приходи и др.);
5.10. поставянето в маточната кухина на 

сперматозоиди от друг животински вид или 
на химерни предимплантационни ембриони;

5.11. поставянето в маточната кухина на 
предимплантационни ембриони, които при 
оценка на фертилизацията (16 – 24 часа след 
инсеминацията им) са били с повече от два 
пронуклеуса;

5.12. репродуктивното клониране;
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5.13. използването на методи за селекция на 
пола (сексинг), с изключение на случаи, в които 
са налице специфични медицински показания 
(полово свързани генетични заболявания);

5.14. постигането на сурогатни бременности; 
5.15. донорството на яйцеклетки от HIV, 

HBV, HCV, сифилис позитивен дарител;
5.16. донорството на сперматозоиди от HIV, 

HBV, HCV, сифилис позитивен дарител;
5.17. ползването на сперма от съпруга 

(партньора), в случай че той е HIV позитивен, 
a жената е негативна, освен след получаване 
на информирано съгласие от жената и при 
условия в лечебното заведение за специална 
обработка, елиминираща риска от трансмисия, 
и за отделно съхранение (криоконсервиране) 
според валидирана СОП;

5.18. ползването на сперма от съпруга (парт-
ньора), в случай че той е сифилис позитивен, 
a жената е негативна, до излекуването му;

5.19. ползването на сперма от съпруга 
(партньора), в случай че той е HBsAg и Anti-
HBc позитивен, a жената е негативна и не е 
ваксинирана срещу HBV;

5.20. инсеминирането на HIV позитивна 
жена или поставянето на предимплантационни 
ембриони в маточната є кухина.

6. При осъществяване на асистирана репро-
дукция не се препоръчва:

6.1. смесването на сперматозоиди от повече 
от един индивид;

6.2. смесването на овоцити от повече от 
един индивид;

6.3. смесването и поставянето в маточната 
кухина на предимплантационни ембриони от 
повече от един мъж и една жена.

Раздел V
Специфични показатели за оценка на качеството

Освен другите общомедицински показатели 
за оценка качеството на дейността в лечебните 
заведения, извършващи асистирана репро-
дукция, се прилагат и следните специфични 
показатели:

1. относителен дял на отпадналите жени в 
хода на асистирана репродукция по възраст, 
метод и причина;

2. среден брой взети овоцити от една жена;
3. фертилизационен индекс при класическо 

ин витро оплождане и ICSI;
4. среден брой (на жена) и относителен 

дял на морфологично качествените ембриони 
(по стадий от развитието – зигота/морула/
бластоциста);

5. среден брой трансферирани в маточната 
кухина ембриони и имплантационен индекс;

6. среден брой и относителен дял на пред-
имплантационните ембриони, годни за крио-
консервация;

7. среден брой и преживяемост на предим-
плантационни ембриони след размразяване;

8. преживяемост на замразени и размразени 
овоцити и сперматозоиди;

9. брой и относителен дял на пациентки с 
диагностицирана клинична бременност след 
прилагане на асистирана репродукция (по 
методи);

10. брой и относителен дял на пациентки с 
раждане след прилагане на асистирана репро-
дукция (по метод);

11. брой и относителен дял на пациентки 
със сериозни нежелани реакции и сериозни 
инциденти (по вид);

12. брой и относителен дял на пациентки с 
многоплодна бременност, ранни аборти, късни 
аборти, преждевременни раждания, мъртъв 
плод, ектопична бременност (по диагноза);

13. брой и относителен дял на случаи с реали-
зирана смъртност след асистирана репродукция.

Раздел VI
Методични указания за медицински дейности 
при извършване на асистирана репродукция

1. Консултиране на пациенти с безплодие 
преди асистирана репродукция:

1.1. извършва се от лекар, квалифициран 
съгласно изискванията на този стандарт;

1.2. осъществява се на базата на снета 
анамнеза и представени всички възможни 
документи от предходни диагностично-тера-
певтични дейности;

1.3. по време на консултацията се препоръч-
ва да се използват информационни (нагледни) 
материали и се обосновава пред пациентите 
нуждата от назначаване и извършване на ди-
агностични процедури и изследвания;

1.4. времетраенето на консултацията по 
т. 1.1 – 1.3 е минимум 20 min.

2. Основни диагностични процедури и из-
следвания са:

2.1. за безплодната двойка (както за мъжа, 
така и за жената), с изключение на партньорско 
даряване при директна употреба:

2.1.1. тестиране за HIV (Anti-HIV-1,2 или 
HIV Ag/Ab);

2.1.2. тестиране за HBV (HBsAg и Anti-HBc);
2.1.3. тестиране за HCV (Anti-HCV-Ab или 

Аnti-HCV Ag/Ab);
2.1.4. тестиране за HTLV-1 Ab при слу-

чаи на донори, живеещи, произхождащи или 
пристигащи от страни с повишена честота на 
заболеваемост от HTLV-1 вирус, както и когато 
имат сексуални партньори или родители от 
такива региони;

2.1.5. тестиране за сифилис;
2.1.6. кръвни групи и Rh;
2.1.7. при нужда и други изследвания (HLA, 

малария, CMV, токсоплазма и др.);
2.1.8. по индикации – генетични, имуно-

логични и други изследвания и консултации;
2.2. за жената:
2.2.1. гинекологичен преглед;
2.2.2. трансвагинална ехография на малък таз;
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2.2.3. цервикална цитонамазка (РАР);
2.2.4. микробиологично изследване на вла-

галищен/цервикален секрет (вкл. при нужда 
за Mycoplasma, Ureaplasma spp. и L форми);

2.2.5. по индикации: хистеросалпингография 
или контрастна хистеросонография; лапароско-
пия и/или хистероскопия; последователни 
трансвагинални ехографии в зависимост от 
дните на менструалния цикъл; хормонални 
изследвания; тестиране за агенти от групата 
на TОRCH, тестиране за хламидиаза; други 
изследвания от кръв и урина;

2.3. за мъжа:
2.3.1. спермален анализ (спермограма) – вкл. 

поне ендократно морфология по стриктни кри-
терии на Крюгер;

2.3.2. микробиологично изследване на се-
менна течност (вкл. при нужда за Mycoplasma, 
Ureaplasma spp. и L форми);

2.3.3. преглед от уролог при индикации за 
мъжки стерилитет; 

2.3.4. по индикации: тестиране за хлами-
диаза; хормонални изследвания; други кръвни 
изследвания.

3. Определяне на индикациите и контраин-
дикациите на някои от методите за асистиране 
на репродукцията:

3.1. индикации за индукция на овулацията:
3.1.1. ановулация поради хипогонадотропен 

хипогонадизъм или хипоталамична аменорея 
(WHO I група);

3.1.2. ановулация или нередовна овулация 
поради синдром на яйчникова поликистоза 
(PCOS) (WHO II група); 

3.2. контраиндикации за индукция на ову-
лацията:

3.2.1. хипергонадотропен хипогонадизъм 
(WHO III група);

3.2.2. двустранна непроходимост на маточ-
ните тръби, освен в случай че ще се прилага 
асистирана репродукция чрез IVF-ET;

3.2.3. наличие на противопоказания за зачева-
не, износване и родоразрешение на бременност;

3.2.4. тежка некоригирана патология на ре-
продуктивните органи или с хормонзависими 
онкологични заболявания;

3.3. индицирани пациенти за контролирана 
овариална хиперстимулация:

3.3.1. жени, включени в програма за ин витро 
оплождане и трансфер на ембриони;

3.3.2. жени, донори на овоцити;
3.4. контраиндикации за контролирана ова-

риална хиперстимулация:
3.4.1. хипергонадотропен хипогонадизъм;
3.4.2. наличие на противопоказания за из-

вършване на яйчникова фоликулна пункция 
под ехографски или лапароскопски контрол;

3.4.3. наличие на противопоказания за зачева-
не, износване и родоразрешение на бременност;

3.4.4. тежка некоригирана патология на ре-
продуктивните органи или с хормонзависими 
онкологични заболяванния;

3.5. индикации за извършване на инсеми-
нация с обработени сперматозоиди от съпруга 
(партньора) – влагалищна, цервикална, вътре-
маточна:

3.5.1. необяснен стерилитет;
3.5.2. лекостепенен субфертилитет при мъжа 

(лека олиго-, астено- или терато-зооспермия 
или комбинация от тях);

3.5.3. наличие на лош посткоитален 
тест – препоръчва се единствено вътрематоч-
на инсеминация;

3.5.4. наличие на спермоантитела при мъжа 
и/или жената;

3.5.5. еякулаторни разстройства при мъжа 
(еректилна дисфункция, ретроградна еякула-
ция, травматични увреждания на гръбначния 
мозък и др.);

3.5.6. при жени след индукция на овулацията;
3.6. контраиндикации за извършване на 

инсеминация с обработени сперматозоиди от 
съпруга (партньора) – влагалищна, цервикална, 
вътрематочна:

3.6.1. непроходими маточни тръби;
3.6.2. частично проходими маточни тръби, 

представляващи висок риск за реализиране на 
ектопична бременност;

3.6.3. вагинални/цервикални инфекции, та-
зововъзпалителна болест при жената;

3.6.4. мъже с активни възпалителни заболява-
ния на пикочо-половата система (с наличие на 
инфекциозни причинители в семенната течност);

3.6.5. жени с противопоказания за зачеване, 
износване и родоразрешение на бременност;

3.6.6. ановулаторни жени, при положение че 
не са били подложени на успешна индукция 
на овулацията в конкретния цикъл;

3.6.7. жени след менопауза;
3.7. индикации за извършване на инсеми-

нация с обработени сперматозоиди от дарител 
(различен от партньора) – влагалищна, церви-
кална, вътрематочна:

3.7.1. жени без съпруг или постоянен сек-
суален партньор;

3.7.2. жени, чиито мъже са с тежък субфер-
тилитет или азооспермия;

3.7.3. жени, чийто съпруг е носител на ге-
нетично или друго заболяване, предаваемо в 
потомството или криещо риск за жената;

3.8. контраиндикации за извършване на 
инсеминация с обработени сперматозоиди от 
дарител (различен от партньора):

3.8.1. непроходими маточни тръби;
3.8.2. частично проходими маточни тръби, 

представляващи висок риск за реализиране на 
ектопична бременност;

3.8.3. вагинални/цервикални инфекции, та-
зововъзпалителна болест при жената;

3.8.4. жени след менопауза;
3.9. индицирани за извършване на яйчникова 

фоликулна пункция под ехографски контрол с 
цел вземане (добив) на овоцити са:
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3.9.1. жени, включени в програма за ин витро 
оплождане (вкл. чрез ICSI) и трансфер на ем-
бриони; жените от тази група могат да бъдат:

3.9.1.1. в нестимулиран цикъл непосредствено 
преди овулацията;

3.9.1.2. с поликистозни яйчници и липса на 
овулация, в цикъл за прилагане на метода „ин 
витро матурация“ (IVM);

3.9.1.3. подложени на индукция на овулаци-
ята или нискодозова контролирана овариална 
хиперстимулация („мека стимулация“);

3.9.1.4. контролирана овариална хиперсти-
мулация;

3.9.2. жени, дарителки на овоцити:
3.9.2.1. подложени на индукция на овулаци-

ята или нискодозова контролирана овариална 
хиперстимулация („мека стимулация“);

3.9.2.2. контролирана овариална хиперсти-
мулация;

3.10. контраиндикации за извършване на 
яйчникова фоликулна пункция под ехографски 
контрол с цел вземане (добив) на овоцити:

3.10.1. вагинални/цервикални инфекции, 
остра и обострена тазововъзпалителна болест 
при жената;

3.10.2. неизяснен фебрилитет;
3.10.3. нарушения в кръвосъсирването;
3.10.4. тазов адхезивен синдром (PAS), с 

липса на адекватен трансвагинален достъп до 
яйчниците; в тези случаи, ако е възможно, се 
прилага лапароскопски контролирана пункция 
на яйчниците (важат контраиндикациите за 
лапароскопия);

3.10.5. наличие на тежка некоригирана пато-
логия на репродуктивните органи, нарушаваща 
нормалната им анатомия, или онкологични 
заболявания на матката и нейните придатъци 
(аднексите);

3.10.6. други заболявания, носещи висок 
анестезиологичен или оперативен риск; 

3.10.7. жени след менопауза;
3.11. индикации за прилагане на метода „ин 

витро фертилизация и трансфер на ембриони“ 
(IVF-ET):

3.11.1. наличие на тубарна патология (пълна 
или частична оклузия на маточните тръби), 
която не е реалистично да бъде коригирана 
чрез хирургични способи;

3.11.2. наличие на проходими маточни тръ-
би, но с увредена функция (тежки сраствания, 
нагъвания, стенози и др.);

3.11.3. след репродуктивна хирургия върху 
маточните тръби, когато липсва забременяване 
при регулярни полови контакти и липса на 
мъжки фактор в продължение на 1,5 години 
при жени до 35 години и 6 месеца при жени 
над 35 години;

3.11.4. неизяснен стерилитет, лекуван без 
успех с конвенционални методи (различни 
от IVF-ET) в продължение на 1,5 години при 
жени до 35 години и 6 месеца при жени над 
35 години; 

3.11.5. мъжки стерилитет:
3.11.5.1. обструктивна азооспермия, при която 

са взети (добити) сперматозоиди след биопсия 
на епидидим и/или тестис (PESA, MESA, TeSE)

3.11.5.2. ретроградна еякулация, при която 
са взети (добити, изолирани) сперматозоиди 
от урина;

3.11.5.3. при среден или тежък субфертилитет 
(олиго-, астено- или терато-зооспермия или 
комбинация от тях);

3.11.5.4. в случаи, когато е налице предхож-
дащ фертилизационен неуспех при предходно 
класическо ин витро оплождане, се прилага 
ICSI независимо от показателите на семенната 
течност;

3.11.6. ендометриоза в случаите, когато е 
налице в значителна степен нарушение в нор-
малната анатомия на аднексите, особено на 
маточните тръби;

3.11.7. имунологичен стерилитет (третира се 
както неизяснен стерилитет);

3.11.8. овулаторна дисфункция:
3.11.8.1. кломифен резистентни PCOS жени, 

при които индукцията с гонадотропни хормони 
води до овариална хиперстимулация (5 и повече 
овулаторни фоликула), поради риск от овариа-
лен хиперстимулационен синдром, многоплодна 
бременност, LUF синдром, торзия на аднекс, 
ектопична бременност и др. усложнения;

3.11.8.2. жени с доказан поне в 3 цикъла 
LUF синдром;

3.11.8.3. жени след проведени 4 инсеминации, 
незавършили с реализиране на бременност; 

3.11.8.4. жени с хипергонадотропен хипо-
гонадизъм – единствено и само с дарителски 
овоцити;

3.12. контраиндикации за прилагане на ме-
тода „ин витро фертилизация и трансфер на 
ембриони“ (IVF-ET):

3.12.1. липса на индикации за прилагането му;
3.12.2. контраиндикациите за яйчникова 

фоликулна пункция;
3.12.3. контраидикациите за индукция на 

овулацията или контролирана овариална хи-
перстимулация, когато методът се прилага в 
стимулиран цикъл.

4. Индукция на овулацията с цел осъщест-
вяване на последваща инсеминация:

4.1. провежда се единствено от лекар съо-
бразно изискванията на този стандарт;

4.2. осъществява се по индикациите, описани 
в т. 3.1 на този раздел;

4.3. не се предприема при наличие на контра-
индикациите, описани в т. 3.2 на този раздел ;

4.4. се извършва след взето информирано 
съгласие от пациентите;

4.5. се провежда при задължително просле-
дяване на пациентката в хода на стимулацията:

4.5.1. чрез трансвагинална ехография за ус-
тановяване на яйчниковия и ендометриалния 
отговор най-малко:
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4.5.1.1. преди започване на стимулацията 
(ден 1 – 5 от МЦ);

4.5.1.2. по време на стимулацията (ден 9 – 13 
от цикъла);

4.5.1.3. в деня на овулацията или непосред-
ствено след нея;

4.5.2. при необходимост могат да се изследват 
хормоналните нива на LH и E2;

4.6. данните от изследванията и прегледите, 
както и назначенията се отразяват в подходящо 
оформен „Протокол за индукция на овулацията“.

5. Контролирана овариална хиперстимула-
ция:

5.1. се провежда единствено от лекар с 
квалификацията, определена от този стандарт;

5.2. се осъществява по индикациите, описани 
в т. 3.3 от този раздел;

5.3. не се предприема при наличие на кон-
траиндикациите, описани в т. 3.4 от този раздел;

5.4. се извършва след взето информирано 
съгласие от пациентите;

5.5. се провежда при задължително просле-
дяване на пациентката в хода на стимулацията:

5.5.1. чрез трансвагинална ехография за ус-
тановяване на яйчниковия и ендометриалния 
отговор:

5.5.1.1. непосредствено преди започване 
на стимулацията в зависимост от избрания 
протокол;

5.5.1.2. ежедневно или през ден в хода на 
стимулацията от ден 5 или 6 нататък (в за-
висимост от избрания протокол и реакцията 
спрямо стимулацията);

5.5.1.3. в деня преди или на прилагане на 
медикамент за тригериране на овулацията и 
възстановяване на мейозата;

5.5.2. желателно е да се изследват хормонал-
ните нива на LH и/или E2 и/или P4 след 5/6 
ден от стимулацията всеки ден или през ден (в 
зависимост от избрания протокол и реакцията 
спрямо стимулацията);

5.6. данните от изследванията и прегледите, 
както и назначенията се отразяват в подходящо 
оформен „Протокол за контролирана овариална 
хиперстимулация“.

6. Инсеминация с обработени сперматозоиди 
от съпруга (партньора) или донор:

6.1. се провежда единствено от лекар с 
квалификацията, определена от този стандарт;

6.2. се осъществява по индикациите, описа-
ни в т. 3.5 от този раздел (за инсеминациите 
от съпруг/партньор), съответно т. 3.7 от този 
раздел (за инсеминациите от донор);

6.3. не се предприема при наличие на кон-
траиндикациите, описани в т. 3.6 от този раздел 
(за инсеминациите от съпруг/партньор), съот-
ветно т. 3.8 от този раздел (за инсеминациите 
от донор);

6.4. се извършва след взето информирано 
съгласие от пациентите;

6.5. данните за извършената инсеминация 
се отразяват в „Протокол за извършена ин-
семинация“, в който освен друго изрично се 
отразява дали инсеминацията е от съпруга/
партньора или от дарител, като се записват и 
съответните УИН на лицата.

7. Получаване на яйцеклетки чрез фоликулна 
пункция:

7.1. Под ехографски контрол: 
7.1.1. се извършва от лекар с квалификаци-

ята, определена от този стандарт;
7.1.2. се осъществява по индикациите, опи-

сани в т. 3.9 от този раздел;
7.1.3. не се предприема при наличие на 

контраиндикациите, описани в т. 3.10 от този 
раздел;

7.1.4. се извършва след взето информирано 
съгласие;

7.1.5. се извършва след предварителна под-
готовка на пациентката, включваща:

7.1.5.1. подходящ хигиенно-диетичен режим 
48 h преди пункцията;

7.1.5.2. подготовка на червата (слабителни, 
клизми и др.);

7.1.5.3. саниране на влагалището (промивки, 
медикаменти и др.);

7.1.5.4. подходяща премедикация (15 – 60 min 
преди пункцията);

7.1.6. се извършва в амбулаторни условия 
при изпълнени изискванията на този стандарт, 
на стандарта по „Анестезия и интензивно ле-
чение“ в частта за амбулаторна анестезия и 
други нормативни изисквания;

7.1.7. се извършва след осигурен венозен 
източник със или без прилагане на локална или 
обща краткотрайна венозна анестезия;

7.1.8. се извършва при периодичен или по-
стоянен контрол на виталните показатели на 
пациентката (дишане, пулс, кръвно налягане, 
насищане на кръвта с кислород, при необхо-
димост – ЕКГ);

7.1.9. се осъществява посредством непре-
къснат трансвагинален ехографски контрол с 
помощта на специални пункционни игли за 
трансвагинална яйчникова пункция и специал-
ни приспособления (водачи) към вагиналната 
сонда на ехографа, които следва да са стерил-
ни, за еднократна или многократна употреба 
(според упътванията на производителя), да 
имат CE марка; не се разрешава използването 
на приспособени устройства и консумативи, 
предназначени за други цели, независимо дали 
имат СЕ марка;

7.1.10. се осъществява, като пунктираните с 
иглата (от т. 7.1.9) фоликули се аспирират със 
специална за целта аспирационна помпа или 
ръчно с помощта на спринцовки от обучена 
акушерка или сестра, като в последния случай 
следва да се държи сметка за приложеното 
негативно налягане върху аспиратите, което 
следва да не надвишава 300 mmHg, както 
и за вида на спринцовките, които следва да 
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са гарантирано от производителя стерилни, 
еднократни, апирогенни и нетоксични; полу-
чените аспирати се предават в структурата по 
асистирана репродукция в подходяща опаковка 
(контейнер – спринцовки, епруветки и др.) и 
надлежно етикетирани;

7.1.11. приключва след аспирация на всички 
достъпни за пункция фоликули с размери, по-
големи от 10 mm, след като лекарят, извършил 
пункцията, се увери, че липсват белези за външ-
но (генитално) или вътрешно (абдоминално) 
кървене, и след консултация с анестезиолог-
реаниматор; препоръчва се поне 2 – 3-часово 
наблюдение на пациентката с периодично 
отчитане на оплакванията, общото състояние, 
коремния статус, артериалното налягане, пулса 
и евентуално телесната температура; при данни 
за настъпваща сериозна нежелана реакция или 
сериозен инцидент следва да се предприемат 
спешно необходимите мерки за първична ре-
анимация и хоспитализация на жената;

7.1.12. всички данни за протичането на 
процедурата по получаване на овоцити следва 
да бъдат надлежно регистрирани в лист за ИЗ.

7.2. Под лапароскопски контрол:
7.2.1. се извършва от лекар с квалификаци-

ята, определена от този стандарт;
7.2.2. се осъществява по индикациите, опи-

сани в т. 3.9 от този раздел;
7.2.3. не се предприема при наличие на 

контраиндикациите, описани в т. 3.10 от този 
раздел ;

7.2.4. се извършва след взето информирано 
съгласие от пациентите;

7.2.5. се извършва след предварителна под-
готовка на пациентката, включваща:

7.2.5.1. подходящ хигиенно-диетичен режим 
48 h преди пункцията;

7.2.5.2. подготовка на червата (слабителни, 
клизми и др.);

7.2.5.3. саниране на влагалището (промивки, 
медикаменти и др.);

7.2.5.4. подходяща премедикация (15 – 60 
min преди лапароскопията);

7.2.6. се извършва при условията, определе-
ни в медицинския стандарт „Анестезиология и 
интензивно лечение“;

7.2.7. се осъществява посредством непре-
къснат лапароскопски контрол с помощта 
на специални пункционни игли за яйчникова 
пункция, които следва да са стерилни, за ед-
нократна или многократна употреба (според 
упътванията на производителя), произведени и 
сертифицирани според стандартите, възприети 
в ЕС (да носят CE марка); не се разрешава 
използването на игли и други консумативи, 
предназначени за други цели, независимо дали 
са ЕС сертифицирани (с СЕ марка);

7.2.8. се осъществява, като пунктираните 
с иглата (т. 7.2.7) фоликули се аспирират със 
специална за целта аспирационна помпа или 
ръчно с помощта на спринцовки от обучена 

акушерка или сестра, като в последния случай 
следва да се държи сметка за приложеното 
негативно налягане върху аспиратите, което 
следва да не надвишава 300 mmHg, както 
и за вида на спринцовките, които следва да 
са гарантирано от производителя стерилни, 
еднократни, апирогенни и нетоксични; полу-
чените аспирати се предават в структурата по 
асистирана репродукция в подходяща опаковка 
(контейнер – спринцовки, епруветки и др.) и 
надлежно етикетирани;

7.2.9. приключва след аспирация на всички 
достъпни за пункция фоликули с размери, по-
големи от 10 mm, след като лекарят, извършил 
пункцията, се увери, че липсват белези за 
вътрешно (абдоминално) кървене; препоръчва 
се поне 24-часово наблюдение на пациентката 
с периодично отчитане на оплакванията, об-
щото състояние, коремния статус, артериал-
ното налягане, пулса и евентуално телесната 
температура; при данни за настъпваща тежка 
нежелана реакция или тежък инцидент следва 
да се предприемат спешно необходимите мер-
ки за първична реанимация и хоспитализация 
на жената, ако лапароскопията е извършена в 
извънболнични условия;

7.2.10. всички данни за протичането на 
лапароскопията и на процедурата по получа-
ване на овоцити следва да бъдат надлежно 
регистрирани в лист за ИЗ и в „протокол за 
проведена лапароскопия“; на пациентите се 
издава и епикриза.

8. Поставяне на ембриони в маточната ку-
хина (ембриотрансфер):

8.1. извършва се от лекар с квалификацията, 
определена от този стандарт;

8.2. осъществява се при наличие на поне един 
качествен (с добра морфология) предимплан-
тационен ембрион, получен след предхождащо 
оплождане ин витро или след криоконсервация 
и размразяване;

8.3. не се предприема при наличие на след-
ните контраиндикации:

8.3.1. активна вагинална/цервикална инфек-
ция или тазововъзпалителна болест;

8.3.2. риск от тежък овариален хиперстиму-
лационен синдром;

8.3.3. липса на поне един качествен предим-
плантационен ембрион;

8.3.4. дебелина на маточната лигавица, по-
малка от 6 mm;

8.3.5. тежки усложнения следствие на фо-
ликулна пункция;

8.3.6. други заболявания и състояния, при 
които зачеването, износването и родоразреше-
нието на една бременност е противопоказано;

8.3.7. при жени над 51-годишна възраст с 
донорски яйцеклетки;

8.4. се извършва след взето информирано 
съгласие от пациентите;

8.5. се извършва след предварителна подго-
товка на пациентката, включваща:



БРОЙ 58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  39   

8.5.1. подходящ хигиенно-диетичен режим 
48 h преди поставянето;

8.5.2. при необходимост – саниране на вла-
галището (промивки, медикаменти и др.);

8.5.3. при нужда – премедикация (15 – 60 
min преди ембриотрансфера);

8.6. се извършва в амбулаторни условия 
след задължително проведена трансвагинална 
ехография за оценка състоянието на яйчниците, 
коремната кухина, матката и по-специално – де-
белина и вид на ендометриума;

8.7. се извършва с помощта на специал-
ни устройства за поставяне на ембриони в 
маточна кухина (ембриокатетри и водачи за 
тях), за еднократна (ембриокатетри и водачи) 
или многократна употреба (водачи) (според 
упътванията на производителя), произведени и 
сертифицирани според стандартите, възприети 
в ЕС (да носят CE марка); не се разрешава 
използването на приспособени устройства и 
консумативи, предназначени за други цели, 
независимо дали са ЕС сертифицирани (с СЕ 
марка);

8.8. се осъществява, като в маточната кухи-
на се поставят предимпантационни ембриони, 
чийто брой не може да надвишава определения 
според този стандарт в раздел IV, т. 5.5;

8.9. се счита за осъществен успешно след 
проверка от биолога (ембриолога) на използ-
вания ембриокатетър за задържани в него ем-
бриони; задържаните ембриони могат да бъдат 
поставени в матката с помощта на нов катетър 
в същия ден, на следващия ден след култива-
ция или съхранени чрез криоконсервация за 
по-късен ембриотрансфер при друг стимулиран 
или нестимулиран цикъл след настъпване на 
овулацията;

8.10. препоръчва се осигуряването на покой 
в легнало положение на жената в продължение 
на поне 30 min след ембриотрансфера;

8.11. всички данни за протичането на по-
ставянето на ембрионите в маточната кухина 
следва да бъдат надлежно регистрирани в листа 
за ИЗ, както и в съответните документи, водени 
в лабораторията по асистирана репродукция.

9. Хигиенно-диетичен режим, поддържаща 
терапия през лутеалната фаза след асистирана 
репродукция, ранна диагноза на бременността, 
поддръжка на ранна бременност след асисти-
рана репродукция:

9.1. Хигиенно-диетичен режим след асисти-
рана репродукция:

9.1.1. на жените, на които са приложени 
фоликулна пункция (под ехографски или ла-
пароскопски контрол) и/или поставяне на ем-
бриони в маточната кухина (ембриотрансфер), 
се препоръчва издаването на болничен лист за 
временна неработоспособност за 15 до 30 дни;

9.1.2. на всички жени, преминали през 
програма за един или друг вид асистирана 
репродукция, следва да се препоръча:

9.1.2.1. въздържане от (зло)употреба с ал-
кохол, цигари, наркотици;

9.1.2.2. въздържане от тежък физически труд;
9.1.2.3. предпазване от физически и химиче-

ски вредности (йонизиращи лъчения, органични 
разтворители и отрови, тежки метали и др.);

9.1.2.4. получаване на достатъчно почивка 
и нощен сън;

9.1.2.5. мерки за редуциране на стреса;
9.1.2.6. въздържане от контакт с хора, въз-

можни носители на инфекциозни заболявания;
9.1.2.7. пероралното приемане на фолиева 

киселина в доза от 0,4 – 0,8 mg/d.
9.2. Поддържаща терапия през лутеалната 

фаза – на всички жени, преминали през програ-
ма за контролирана овариална хипестимулация 
с последващо ин витро оплождане и трансфер 
на ембриони в маточната кухина, както и по 
преценка след индукция на овулацията и/или 
инсеминация, следва да се препоръча лутеална 
хормонална подкрепа.

9.3. Ранна диагноза на бременност след 
асистирана репродукция:

9.3.1. поставя се на базата на трансвагинално 
ехографско изследване и/или качествен и/или 
количествен тест за бременност (най-коректно 
е определянето на серумно ниво на бета-чо-
вешки хорионгонадотропин в потенциално 
бременната жена);

9.3.2. „биохимична“ е всяка бременност, при 
която се позитивират тестовете за бременност, 
но не се визуализира ехографски; следва да се 
има предвид, че качествен тест за бременност 
може да се позитивира до 10 дни след прило-
жението на човешки хорионгонадотропин за 
лутеална подкрепа;

9.3.3. „клинична“ е всяка бременност, при 
която са позитивни тестовете за бременност и се 
визуализира ехографски плоден сак с жълтъчно 
мехурче в маточната кухина или ембрионална 
структура със сърдечни пулсации, или е налице 
извънматочна бременност; за препоръчване е 
да се изследва серумно ниво на бета-ЧХГ, като 
стойности над 1500 IU/ml са индикативни за 
настъпила клинична бременност, независимо 
от прилаганата лутеална подкрепа; 

9.3.4. „текуща“ (on-going) е всяка бременност 
след навършени 10 г.с. (т.е. е налице развиващ 
се фетус).

9.4. Подкрепа на ранна бременност след 
асистирана репродукция:

9.4.1. налага се поради факта, че голяма 
част от жените са с хормонални смущения като 
причина или съпътстващи безплодието, пора-
ди намесата в нормалното функциониране на 
оста хипоталамус-хипофиза-яйчник-матка чрез 
прилагането на аналози на гонадолиберина, 
гонадотропни хормони, стероидни хормони и 
други или поради нанесената травма на яйчни-
ците по време на фоликулната пункция;

9.4.2. може да се осъществи с един или 
повече от следните медикаменти:
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9.4.2.1. човешки хорионгонадотропин в подхо-
дящи дози до 10 – 11 г.с.; не се препоръчва при 
риск от тежък хиперстимулационен синдром;

9.4.2.2. прогестерон под формата на ваги-
нални кремове или овули, инжекционно мус-
кулно или перорално в еквивалентни дози до 
12 – 14 г.с.;

9.4.2.3. естрадиол до 10 – 12 г.с.;
9.4.2.4. спазмолитични агенти;
9.4.2.5. витамини (фолиева киселина, токо-

ферол, аскорбинова киселина и др.);
9.4.2.6. други медикаменти по индикации;
9.4.3. препоръчва се хигиенно-диетичен 

режим, както е описан в т. 9.1.2;
9.4.4. при нужда се издават листи за временна 

нетрудоспособност и се препоръчва домашен 
или стационарен режим „на легло“ (bed rest);

9.4.5. при всички случаи на развиваща се 
бременност след асистирана репродукция при-
лаганите диагностично-лечебни мероприятия 
следва да са под методичното ръководство на 
екипа, осъществил асистираната репродукция, 
или най-малкото друг екип с подобна компе-
тентност.

10. Ембриоредукцията:
10.1. извършва се от лекар с квалификацията, 

определена от този стандарт;
10.2. извършва се при наличие на развива-

ща се многоплодна бременност с наличие на 
повече от два плодни сака в маточната кухина, 
като стремежът е да се приведат:

10.2.1. триплодните бременности – до 
двуплодни или едноплодни;

10.2.2. четири- и повече плодните бремен-
ности до двуплодни, като по принцип, както и 
след ембриоредукция, не се препоръчва износ-
ването и родоразрешаването на бременност с 
повече от два плода;

10.3. е високорискова инвазивна процедура, 
извършвана под непрекъснат ехографски кон-
трол чрез трансвагинална или трансабдоминална 
пункция на маточната стена и маточната кухина 
и приложение на един от следните начини за 
фетицид:

10.3.1. аспирация на съдържимото на плод-
ния сак без прилагане на химични агенти (в 
срокове на бременността от началото на 6 до 
края на 7 г.с.);

10.3.2. кардиоцентеза на ембрионалното/
феталното сърце и апликация на разтвор на 
калиев хлорид (в срокове на бременността от 
началото на 9 до края на 12 г.с.);

10.4. извършва се по преценка на лекуващия 
екип след консултиране на жената и нейния 
съпруг (партньор), внимателно разясняване 
на възможните рискове от извършване или 
неизвършване на процедурата и вземане на 
тяхното информирано съгласие;

10.5. извършва се след подготовка на жената, 
както при всяка една хирургична интервенция, 
поради възможността за настъпване на услож-
нения, налагащи оперативна интервенция с ко-
ремен достъп (лапаротомия или лапароскопия);

10.6. извършва се в амбулаторни условия 
под действието на обща краткотрайна венозна 
анестезия, при наличие на анестезиологичен 
екип и готовност за спешна хоспитализация 
на жената и извършване при необходимост на 
оперативна интервенция; жената остава под 
активно наблюдение и покой в продължение 
на поне 4 часа, като е препоръчително да бъде 
оставена за наблюдение до 48 часа (за МЦ и 
ДКЦ с разкрити легла за краткосрочен престой) 
или хоспитализирана за 48 часа;

10.7. всички данни за протичането на ем-
бриоредукцията следва да бъдат надлежно 
регистрирани в лист за ИЗ и на жената да се 
издаде епикриза.

11. Набиране, консултиране и назначаване 
на изследвания на потенциални дарители на 
яйцеклетки.

11.1. Общи положения:
11.1.1. потенциалните дарители следва да са 

информирани за диагностичните процедури и 
изследванията, които ще им бъдат приложени 
и причините за това;

11.1.2. потенциалните дарители следва да 
са наясно, че тези изследвания и процедури 
могат да доведат до откриването на неподози-
рани от тях състояния или болести (вкл. HIV, 
други трансмисивни заболявания, хормонални 
нарушения, генетични аномалии и пр.);

11.1.3. при набиране на дарители за овоцити 
следва да се потърси информация за евенту-
ални предхождащи донации на същото лице в 
други лечебни заведения, като е недопустимо 
да бъдат постигани повече от 5 живи раждания 
вследствие даряване от същото лице, в това 
число собствените му раждания;

11.1.4. потенциалните дарители следва да 
са наясно, че могат да се откажат по всяко 
време от донорство до момента на използване 
на техните овоцити;

11.1.5. недопустимо е да се оказва натиск 
или да се предлага облага върху потенциалните 
донори на яйцеклетки от страна на медицински 
персонал, потенциални реципиенти, близки и 
роднини на донора;

11.1.6. възможно е донорите на овоцити 
да бъдат обезщетявани в разумни размери за 
направени разходи:

11.1.6.1. пътни;
11.1.6.2. за настаняване и престой;
11.1.6.3. за отсъствие от работа;
11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
11.1.6.5. пропуснати ползи и др.
11.2. Снемане на анамнеза и консултиране 

на потенциални дарители (интервю):
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11.2.1. набирането, консултирането и на-
значаването на изследвания на потенциални 
донори на яйцеклетки се осъществява от лекар, 
отговарящ на изискванията на този стандарт; 

11.2.2. консултиращият лекар следва да снеме 
максимално подробна анамнеза, особено по 
отношение наличието на специфични заболя-
вания за семейството на дарителя, прекарани 
от него минали заболявания и хирургични 
намеси, наличието на родени от донора деца 
и тяхното нервно-психично развитие и забо-
лявания при тях;

11.2.3. консултиращият лекар може да се 
информира от личния лекар (ОПЛ) на потен-
циалния донор за здравословното му състояние 
и за всички възможни фактори, които могат 
да бъдат причина за отхвърляне на конкретния 
донор;

11.2.4. потенциалните дарители следва да 
бъдат надлежно информирани за всички об-
стоятелства и факти, както и за възможните 
рискове и последствия, свързани с прилагането 
на контролирана овариална хиперстимулация 
и получаването на яйцеклетки чрез фоликул-
на пункция под ехографски или лапароскоп-
ски контрол, след което да се вземе тяхното 
информирано съгласие; задължително е при 
вземане на информираното съгласие да бъдат 
удостоверени с абсолютна сигурност данните 
за дарителя, които да позволят неговата едно-
значна идентификация от компетентните лица 
и органи по съответен ред;

11.2.5. в случаите, когато получените от 
донор яйцеклетки ще се ползват за асистирана 
репродукция при анонимен реципиент, следва 
да се осигури анонимност и на дарителя и той 
да бъде уверен, че тази анонимност ще бъде 
запазена;

11.2.6. потенциалните анонимни дарители 
следва да бъдат уведомени, че им е забране-
но да правят каквито и да било постъпки за 
установяване самоличността на анонимния 
реципиент (реципиенти) на техните овоцити;

11.2.7. точки 11.2.5 и 11.2.6 не се отнасят 
до дарителите на овоцити за техни близки или 
роднини от женски пол по права линия. 

11.3. Критерии за одобряване на дарители 
на овоцити:

11.3.1. възраст: съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 
от наредбата;

11.3.2. да не са поставени под запрещение;
11.3.3. поне еднократно реализирана репро-

дуктивна функция (поне едно живо дете);
11.3.4. липса на лична или семейна история 

за наследствени заболявания;
11.3.5. липса на данни за тазововъзпалителна 

болест;
11.3.6. липса на лична анамнеза за трансми-

сивни заболявания;
11.3.7. негативни тестове (липса на инфекция) 

за HIV, HBV, HCV и сифилис;

11.3.8. липса на заболявания и състояния, 
които крият съществен риск за здравето и жи-
вота на дарителя или за увреждане на неговата 
бъдеща репродуктивна способност.

11.4. Необходими изследвания и прегледи:
11.4.1. за трансмисивни заболявания – серум:
11.4.1.1. Anti-HIV-1,2 или HIV Ag/Ab;
11.4.1.2. HBsAg и Anti-HBc;
11.4.1.3. Anti-HCV или Аnti-HCV Ag/Ab;
11.4.1.4. HTLV-1 при индикации;
11.4.1.5. (специфичен) за сифилис;
11.4.2. цервикална цитонамазка (PAP);
11.4.3. микробиологично изследване на вла-

галищен/цервикален секрет;
11.4.4. хормонални изследвания в началото 

на менструалния цикъл – FSH, LH и estradiol;
11.4.5. гинекологичен преглед и трансваги-

нална ехография на малък таз;
11.4.6. ПКК, СУЕ, биохимия и хемостаза 

(1 – 7 дни преди фоликулната пункция).

Раздел VII
Методични указания за биологично-лабора-
торни методи при извършване на асистирана 

репродукция

1. Общи изисквания: всички биологично-
лабораторни методи се извършват:

1.1 само от правоспособните лица по раздел 
III, т. 5 и 6;

1.2 при спазване на разпоредбите на тази 
наредба;

1.3. в среди и с консумативи, които са:
1.3.1. за еднократна употреба;
1.3.2. стерилни;
1.3.3. цитонетоксични;
1.3.4. изготвени съгласно приетите стандарти 

в ЕС и имат сертификат за това;
1.3.5. в срок на годност;
1.4. при спазване на изискванията за етике-

тиране на материала и осигуряване на условия 
за проследяемост пътя на материала, който се 
обработва, и консумативите, които се ползват;

1.5. в контролирани условия на околната 
среда (съгл. раздел VIII), когато това е необхо-
димо и е от критично значение за качеството 
и безопасността на клетките;

1.6 според разписани, валидирани и одо-
брени СОП.

2.  Експертиза на сперматозоиди за целите 
на асистираната репродукция: 

2.1. извършва се съгласно критериите на 
СЗО и/или стриктните критерии на Крюгер за 
морфология на сперматозоидите (в случаите, 
когато изследваният материал е получен чрез 
еякулация);

2.2. се осъществява след получаване на се-
менна течност от мъжа – обект на изследване, 
чрез един от следните начини:

2.2.1. чрез мастурбация;
2.2.2. чрез електростимулация на еякула-

цията;
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2.2.3. чрез перкутанна биопсия на епидидима 
(PESA);

2.2.4. чрез микрохиругична биопсия на епи-
дидима (MESA) или тестиса (TeSE);

2.5. се осъществява посредством:
2.5.1. микроскопиране на сперматозоиди;
2.5.2. компютърно-асистиран спермален 

анализ (CASA);
2.6. води до генерирането на информация, 

която се записва в съответните регистри, върху 
фиш за „Резултати от спермален анализ“ или в 
съответен раздел на ембриологичния протокол 
и/или компютърна база данни.

3. Обработка на семенна течност за целите 
на асистираната репродукция:

3.1. включва методи за изолиране на спер-
матозоиди и тяхната селекция чрез:

3.1.1. центрофугиране в хранителни среди и 
плътностни градиенти;

3.1.2. промиване в хранителни среди;
3.1.3. седиментация, ресуспендиране или 

изплуване (swim-up) на изолираните сперма-
тозоиди;

3.2. води и до генерирането на информация, 
която се записва в съответните регистри, върху 
фиш за „Резултат от обработка на семенна 
течност“ или в съответен раздел на ембриоло-
гичния протокол и/или компютърна база данни.

4. Съхранение на сперматозоиди:
4.1. за непосредствена употреба (до 24 часа) 

се извършва при стайна или телесна темпера-
тура (в инкубатор/термостат), в хранителни 
среди в затворени, етикетирани контейнери 
(епруветки и др.);

4.2. за по-дълги периоди (като се препоръч-
ва съхранението да не надхвърля 5 години) се 
осъществява чрез криоконсервация:

4.2.1. след прибавяне на подходящ крио-
протектор;

4.2.2. в подходящ етикетиран (кодиран) 
криоконтейнер (cryovial, пейета и др.);

4.2.3. след процедура на замразяване по 
съответен протокол със/без помощта на авто-
матизиран замразител;

4.2.4. и поставяне в подходящ за съхране-
нието дюаров съд (за течен азот) или ниско-
температурна хладилна камера (с гарантирана 
температура, по-ниска от -80 °C);

4.3. води и до генерирането на информация, 
която следва да се регистрира в съответните 
регистир, подходящ протокол и/или компю-
търна база данни.

5. Предоставяне на сперматозоиди в други 
лечебни заведения:

5.1. се извършва при една от следните въз-
можности:

5.1.1. след обработка на сперматозоиди от 
мъж, на чиято жена в другото лечебно заведение 
ще се осъществи поставяне на сперматозоиди 
(инсеминация);

5.1.2. след размразяване на криоконсервирани 
сперматозоиди от анонимен дарител;

5.2. се извършва, като предаването и транс-
портирането на сперматозоидите се осъществява 
с транспортен лист (манифест) и придружително 
писмо (фиш), с атрибути съгласно този стандарт.

6. Експертиза на фоликуларни течности 
или овоцити:

6.1. включва дейности по:
6.1.1. експертиза на фоликуларни течности, 

получени от същото или друго лечебно заве-
дение;

6.1.2. идентификация на овоцитно-кумулусни 
комплекси;

6.1.3. експертиза на овоцити преди оп-
лождането им чрез класическо ин витро или 
интрацитоплазмено инжектиране на сперма-
тозоиди (ICSI);

6.1.4. експертиза на овоцити за оценка на 
оплождането им чрез класическо ин витро оп-
лождане или интрацитоплазмено инжектиране 
на сперматозоиди (ICSI);

6.1.5. експертиза на овоцити преди и след 
криоконсервация;

6.1.6. експертиза на фоликуларни течности 
и овоцити преди тяхното унищожаване;

6.2. извършва се:
6.2.1. чрез микроскопиране със стереоми-

кроскоп, инвертен микроскоп и др.;
6.2.2. при нужда с фото- и/или видеодоку-

ментиране;
6.2.3. в контролирани условия със стремеж 

за минимална експозиция на факторите на 
външната среда;

6.3. води до генериране на информация, която 
следва да се записва в сътветните регистри и 
ембриологичен протокол и/или компютърна 
база данни.

7. Обработка на овоцити:
7.1. включва дейности по:
7.1.1. прехвърляне на овоцити от един кон-

тейнер (петри, епруветка) в друг;
7.1.2. промиване на овоцити с хранителни 

среди;
7.1.3. манипулации върху кумулусните клетки 

и короната (corona radiatа);
7.1.4. култивация в хранителни среди при 

контролирани условия;
7.1.5. инсеминиране на овоцити със суспен-

зия от обработени сперматозоиди в хранителна 
среда;

7.1.6. оплождане на овоцити чрез инжекти-
ране на единични сперматозоиди (ICSI);

7.2. води до генериране на информация, която 
следва да се записва в сътветните регистри и 
ембриологичен протокол и/или компютърна 
база данни.

8. Експертиза на предимплантационни ем-
бриони:

8.1. включва дейности по:
8.1.1. оценка на зиготи по отношение на 

броя, разположението и структурата на про-
нуклеусите им, полярните им телца, цитозола, 
както и на някои други показатели;
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8.1.2. оценка на делящи се предимпланта-
ционни ембриони (до компактизация) по от-
ношение на броя, формата, разположението и 
структурата на бластомерите им, zona pellucida, 
наличието и екстензивността (в % от общия 
обем) на ануклеарните фрагменти, както и на 
някои други показатели;

8.1.3. оценка на предимплантационни ембри-
они – бластоцисти, по отношение на структурата 
и степента на развитие на бластоциста, обема 
и структурата на бластоцистната кухина и въ-
трешната клетъчна маса, броя и морфологията 
на трофектодермалните клетки и др. показатели;

8.1.4. селекция на предимплантационни 
ембриони за поставяне в маточната кухина, 
като се препоръчва всяко лечебно заведение да 
ползва стандартна скорова система за качество 
на ембрионите (вкл. разработена собствена или 
модифицирана);

8.2. извършва се:
8.2.1. чрез микроскопиране със стереоми-

кроскоп, инвертен микроскоп и др.;
8.2.2. при нужда с фото- и/или видеодоку-

ментиране;
8.2.3. в контролирани условия със стремеж 

за минимална експозиция на факторите на 
външната среда;

8.3. води до генериране на информация, която 
следва да се записва в сътветните регистри и 
ембриологичен протокол и/или компютърна 
база данни.

9. Обработка на предимплантационни ем-
бриони:

9.1. включва дейности по:
9.1.1. прехвърляне на ембриони от един 

контейнер (петри, епруветка) в друг;
9.1.2. промиване на ембриони с хранителни 

среди;
9.1.3. въздействия върху zona pellucida с цел 

асистиране на излюпването (assisted hatching) 
с помощта на физични или химични агенти;

9.1.4. култивация в хранителни среди при 
контролирани условия;

9.1.5. биопсия на бластомери (с помощта 
на микроманипулатор) за целите на предим-
плантационната генетична диагностика (PGD);

9.1.6. зареждане на ембриокатетри за по-
ставяне на предимплантационни ембриони в 
тялото на жената (ЕТ);

9.2. извършва се в контролирани условия 
със стремеж за минимална експозиция на 
факторите на външната среда;

9.3. води до генериране на информация, която 
следва да се записва в сътветните регистри и 
ембриологичен протокол и/или компютърна 
база данни.

10. Съхраняване на овоцити и предимплан-
тационни ембриони:

10.1. се осъществява чрез криоконсервация, 
като се препоръчва престоят в криобанката да 
не надвишава 5 години:

10.1.1. след прибавяне на подходящ крио-
протектор;

10.1.2. в подходящ етикетиран (кодиран) 
криоконтейнер (cryovial; пейета и др.);

10.1.3. след процедура на замразяване по съ-
ответен протокол с помощта на автоматизиран 
замразител; може и без такъв, ако се прилага 
методът витрификация;

10.1.4. и поставяне в подходящ за съхране-
нието дюаров съд (за течен азот) или ниско-
температурна хладилна камера (с гарантирана 
температура, по-ниска от -120 °C);

10.2. води до генериране на информация, ко-
ято следва да се записва в сътветните регистри 
и ембриологичен протокол и/или компютърна 
база данни.

11. Предоставяне на овоцити или пред-
имплантационни ембриони в други лечебни 
заведения:

11.1. се извършва при една от следните 
възможности:

11.1.1. овоцити, получени в определено ле-
чебно заведение с цел осъществяване на „ин 
витро“ фертилизация или съхранение в друго 
лечебно заведение;

11.1.2. ембриони, получени в дадено лечебно 
заведение с цел поставянето им (ембриотранс-
фер) или съхранението им в друго лечебно 
заведение;

11.2. осъществява се:
11.2.1. в транспортни инкубатори, в храни-

телни среди, при контролирани условия;
11.2.2. в криоконсервирано състояние в 

транспортни термоси в течен азот;
11.3. извършва се, като предаването и транс-

портирането на овоцитите или ембрионите се 
осъществява с транспортен лист (манифест) 
и придружително писмо (фиш) с атрибути 
съгласно този стандарт.

12. Етикетиране на сперматозоиди, овоцити 
и предимплантационни ембриони се извършва 
от компетентните лица съобразно изискванията 
на чл. 32 – 33.

13. Изтегляне и унищожаване на съхранени 
сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантаци-
онни ембриони:

13.1. се извършва съгласно вътрешни за 
лечебното заведение правила за тази дейност, 
разписани в СОП,  когато се отнася до след-
ните случаи:

13.1.1. желание на пациентите, удостоверено 
с писмено информирано съгласие;

13.1.2. овоцити и ембриони, неизползва-
ни за асистирана репродукция при липса на 
желание от страна на пациентите за тяхната 
криоконсервация или унищожаване, когато са 
изминали повече от 7 денонощия от момента 
на оплождане на овоцитите;

13.1.3. овоцити и ембриони, когато е налице 
микробно замърсяване и растеж в хранителната 
среда (инфекция), криещи риск за кръстосана 
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контаминация или за здравето на жената, на 
която следва да бъдат поставени; в тези случаи 
следва да бъде извършено и микробиологично 
изследване на културелната среда за установя-
ване на причинителя;

13.1.4. изтичане на максималния срок за 
съхранение, който е заявен от пациентите при 
подписването на информирано съгласие за 
криоконсервация; препоръчва се максималният 
срок за съхранение да не надвишава 5 години;

13.1.5. изтичане на повече от 6 месеца след 
заявения срок за съхранение при непотърсени 
сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони;

13.2. се извършва съгласно отделен СОП, 
когато се отнася до блокиране, изтегляне или 
унищожаване на всички яйцеклетки, сперма-
тозоиди или зиготи, които могат да доведат 
до сериозна нежелана реакция или сериозен 
инцидент;

13.3. извършва се, като цялата информация 
по процедурата следва да се запише в съот-
ветните регистри, подходящ протокол и/или 
компютърна база данни.

Раздел VIII
Минимални изисквания към лечебните заве-
дения, осъществяващи дейност по асистирана 

репродукция

1. Общи изисквания:
1.1. Лечебните зеведения имат подходяща 

структура, помещения и съоръжения за безо-
пасно и качествено извършване на асистирана 
репродукция.

1.2. Когато репродуктивни клетки или зиготи 
се излагат на факторите на околната среда, 
винаги когато е приложимо, следва това да се 
извършва в контролирани условия по отношение 
на влажност, температурен режим, газов състав 
и определена степен на чистота на въздуха.

1.3. Параметрите от критично значение 
(напр. температура, влажност, качество на въз-
духа) подлежат на строг контрол, мониторинг 
и вписване в регистрите с цел доказване на 
съответствие и изпълнение на определените 
условия за съхранение.

1.4. Налице са мерки за снижаване на риска 
от микробно замърсяване и кръстосана кон-
таминация на обработваните репродуктивни 
клетки и зиготи.

1.5. Чистота на въздуха най-малко от ка-
тегория  D (Grade D), съгласно определените 
параметри във валидния към момента Европей-
ски кодекс на добрата производствена практика 
(ДПР) и Директива 2003/94/ЕО, се изисква в 
следните помещения:

1.5.1. в боксовете за експертиза, етикетиране, 
обработка и предоставяне на сперматозоиди;

1.5.2. в пространствено обособена структура 
по асистирана репродукция.

1.6. Чистота на въздуха от категория А 
(Grade A), съгласно определените параметри 
във валидния към момента Европейски кодекс 
на добрата производствена практика (ДПР) 
и Директива 2003/94/ЕО, се изисква в чисти 
боксове (ламинарни боксове) или части от по-
мещения, където се обработват репродуктивни 
клетки и зиготи за асистирана репродукция.

1.7. По-ниско ниво на чистота на въздуха 
се разрешава в случаите, когато:

1.7.1. e приложена утвърдена система за 
микробна и вирусна инактивация или утвърден 
процес на пълно стерилизиране;

1.7.2. технически е невъзможно да се извърши 
необходимият процес в условията на среда от 
категория А (например поради изискване за спе-
цифично оборудване на мястото на обработка, 
което не е напълно съвместимо със среда от 
категория А – инкубатори, микроманипулатори, 
центрофуги и др.);

1.7.3. методът на приложение на дадените 
клетки или зиготи, обработвани в тази среда, не 
носи повишен риск за пациентите, на които се 
прилага (напр. при партньорски инсеминации 
и ембриотрансфер).

1.8. В случаите на т. 1.7 от този раздел се 
извършва точно описание на необходимата 
среда, като лечебното заведение трябва да раз-
полага с доказателства и документи (например 
от периодичен контрол), че избраната среда 
е подходяща за постигане на изискванията за 
качество и безопасност, предвид планираното 
предназначение и начин на поставяне на ре-
продуктивните клетки или зиготи. 

1.9. За всеки сектор на лечебното заведение 
за работа с репродуктивни клетки и зиготи се 
осигуряват подходящи облекла и оборудване с 
цел лична безопасност и хигиена заедно с пис-
мени правила за хигиена и носене на облеклото.

1.10. Когато дейностите в лечебното заве-
дение са свързани със съхранение на тъкани 
и клетки, е необходимо точно определяне на 
условия за съхранение, посредством които да се 
поддържа състоянието на тъканите и клетките 
(например температура, влажност или качество 
на въздуха).

1.11. Съхранението на репродуктивни клетки 
и зиготи се организира така, че да се гарантира 
предотвратяване на подмяна (mix-up) или прена-
сяне на зарази между тях (cross-contamination), 
като за целта се създава система за разделно 
съхранение най-малко на следните групи ма-
териали:

1.11.1. гамети и зиготи на „наематели“, 
които са тестирани според изискванията на 
този стандарт и се съхраняват в херметически 
изолирани  контейнери (напр. пейети);

1.11.2. гамети и зиготи от дарители, които 
са в период на карантина;
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1.11.3. гамети и зиготи от дарители, които 
са след карантина и са верифицирани за раз-
пространение и употреба;

1.11.4. потенциално опасни материали в 
контейнери с висока сигурност.

2. Бокс за експертиза, етикетиране, обработка 
и предоставяне на сперматозоиди:

2.1. е помещение с контрол и ограничение 
на достъпа;

2.2. оборудвано със:
2.2.1. лабораторни шкафове и плотове, поз-

воляващи мокро почистване и дезинфекция;
2.2.2. вградена в плот лабораторна мивка 

(алпака);
2.2.3. лабораторна центрофуга с подходящи 

параметри;
2.2.4. стандартен светлинен микроскоп или 

инвертен микроскоп;
2.2.5. термостат или CO2 инкубатор;
2.2.6. хладилник;
2.2.7. ламинарен бокс, който се препоръчва 

да е от вертикален тип.
3. Пространствено обособена структура по 

асистирана репродукция:
3.1. Помещения: 
3.1.1. с контрол и ограничение на достъпа;
3.1.2. с изкуствена вентилация, климатизация 

и пречистване на въздуха.
3.2. Оборудване:
3.2.1. лабораторни шкафове и плотове, поз-

воляващи мокро почистване и дезинфекция;
3.2.2. вградена в плот лабораторна мивка 

(алпака);
3.2.3. лабораторна центрофуга с подходящи 

параметри;
3.2.4. стандартен светлинен микроскоп; 
3.2.5. стереомикроскоп;
3.2.6. инвертен микроскоп с Хофман или 

Нормарски контраст;
3.2.7. микроманипулационна система за ICSI;
3.2.8. CO2 инкубатори – най-малко два броя;
3.2.9. хладилник;
3.2.10. ламинарен бокс;
3.2.11. термостатируема маса (плот);
3.2.12. система за постоянно токозахранване 

(UPS).
4. Криобанка
4.1. Помещения: 
4.1.1. бокс или част от обособена структура 

по асистирана репродукция;
4.1.2. с контрол и ограничение на достъпа.
4.2. Оборудване:
4.2.1. програмируем автоматизиран замра-

зител; не е необходим, ако се криоконсервират 
само сперматозоиди или се ползва методът 
витрификация;

4.2.2. съдове за съхранение на криоконсер-
вирани гамети или ембриони в течен азот; или 
хладилни камери за свръхниски температури.

5. Ехографска манипулационна

5.1. Помещение с контрол и ограничение 
на достъпа.

5.2. Оборудване:
5.2.1. шкафове и плотове, позволяващи мокро 

почистване и дезинфекция;
5.2.2. вградена в плот лабораторна мивка 

(алпака);
5.2.3. спешен шкаф;
5.2.4. гинекологичен стол;
5.2.5. ултразвуков апарат с абдоминална и 

вагинална сонда с биопсичен кит;
5.2.6. монитор за витални показатели;
5.2.7. спешен реанимационен комплект;
5.2.8. дефибрилатор;
5.2.9. източник на кислород.
6. Стая за възстановяване след фоликулна 

пункция или ембриотрансфер
6.1. Помещения: 
6.1.1. с площ според хигиенните изисквания;
6.1.2. с контрол и ограничение на достъпа.
6.2. Оборудване:
6.2.1. поне една кушетка или легло;
6.2.2. шкафче;
6.2.3. източник на кислород.
7. Стая за спермоотделяне:
7.1. отделно помещение с подходящо оборуд-

ване (мебелировка), позволяващо дезинфекция;
7.2. в близост до санитарен възел за пациенти 

или със собствен такъв;
7.3. препоръчва се: наличието на аудиови-

зуална техника (телевизор/видео).

Раздел IX
Минимални изисквания към съставяне и водене 
на специфичната медицинска документация и 

регистъра

1. Общи положения:
1.1. медицинските документи следва да бъдат 

управлявани;
1.2. медицинските документи следва да са 

ясни, четими и еднозначни;
1.3. при боравене с медицинска информация 

следва да се спазват изискванията за:
1.3.1. обективност и добросъвестност;
1.3.2. достатъчност на обема (пълнота);
1.3.3. яснота и недвусмисленост;
1.3.4. конфиденциалност;
1.3.5. продължителност, последователност и 

приемственост;
1.3.6. съхранение;
1.3.7. отговорност на лицата, имащи достъп 

до нея;
1.3.8. невъзможност за недобросъвестното 

є променяне или унищожаване.
2. Лечебните заведения изготвят и съхраняват 

досие на всеки донор, което съдържа следната 
документация:

2.1. идентификация на донора (трите имена, 
ЕГН/ЛНЧ, уникален идентификационен номер, 
възраст, пол);



СТР.  46  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 58

2.2. медицинска документация, която да 
позволява установяване на заболявания при 
донора (резултати от физикално изследване, 
където е приложимо; клинични данни, резултати 
от лабораторни и други изследвания);

2.3. данни от проведено изследване на пси-
хическото състояние на донора;

2.4. хематологични и клинико-химични по-
казатели за оценка на степента на разреждане 
на кръвта в случаите, при които се съобщава 
за преливане на разтвори;

2.5. съгласие за вземане;
2.6. информацията по т. 2 се предоставя 

на донора от правоспособен лекар или био-
лог съгласно раздел III, т. 3, 4, 5 и 6 на този 
стандарт в достъпна форма, като се използват 
разбираеми понятия; потвърдените резултати 
от извършените изследвания се съобщават и 
обясняват на донора. 

3. Атрибути на някои специфични медицин-
ски документи

3.1. Протокол за индукция на овулацията:
3.1.1. идентификационни данни на пациента:
3.1.1.1. уникален код;
3.1.1.2. три имена;
3.1.1.3. възраст;
3.1.1.4. ЕГН;
3.1.1.5. настоящ адрес;
3.1.1.6. телефон за контакти;
3.1.2. клинични данни:
3.1.2.1. диагноза;
3.1.2.2. последна редовна менструация (ПРМ);
3.1.2.3. особености на менструалния цикъл;
3.1.2.4. BMI (ИТМ);
3.1.3. терапевтични данни:
3.1.3.1. вид на медикаментите за индукция 

и дозировка;
3.1.3.2. данни от ехографското изследване;
3.1.3.3. данни от хормонални изследвания 

(ако са правени);
3.1.3.4. данни от назначения;
3.1.4. подпис на лекуващия лекар;
3.2. протокол за контролирана овариална 

хиперстимулация:
3.2.1. идентификационни данни на пациента:
3.2.1.1. уникален код;
3.2.1.2. три имена;
3.2.1.3. възраст;
3.2.1.4. ЕГН;
3.2.1.5. настоящ адрес;
3.2.1.6. телефон за контакти;
3.2.2. клинични данни:
3.2.2.1. диагноза;
3.2.2.2. ПРМ;
3.2.2.3. особености на менструалния цикъл;
3.2.2.4. BMI (ИТМ);
3.2.3. терапевтични данни:
3.2.3.1. вид на медикаментите за стимулация 

и дозировка;
3.2.3.2. данни от ехографското изследване;
3.2.3.3. данни от хормонални изследвания;

3.2.3.4. данни от назначения;
3.2.3.5. дата на назначената фоликулна 

пункция;
3.2.4. подпис на лекуващия лекар;
3.3. протокол за извършена инсеминация:
3.3.1. идентификационни данни на пациента 

(реципиента):
3.3.1.1. уникален код;
3.3.1.2. три имена;
3.3.1.3. възраст;
3.3.1.4. ЕГН;
3.3.1.5. настоящ адрес;
3.3.1.6. телефон за контакти;
3.3.2. идентификационни данни на лицето, 

от което са сперматозоидите за инсеминация:
3.3.2.1. при инсеминация от съпруга/парт-

ньора:
3.3.2.1.1. уникален код;
3.3.2.1.2. три имена;
3.3.2.1.3. възраст;
3.3.2.1.4. ЕГН;
3.3.2.1.5. настоящ адрес;
3.3.2.1.6. телефон за контакти;
3.3.2.2. при инсеминация от криобанкиран 

анонимен дарител:
3.3.2.2.1. уникален идентификационен код 

(от криобанката);
3.3.2.2.2. кръвна група и Rh фактор;
3.3.3. клинични данни:
3.3.3.1. диагноза;
3.3.3.2. ПРМ;
3.3.3.3. особености на менструалния цикъл;
3.3.3.4. BMI (ИТМ);
3.3.4. терапевтични данни:
3.3.4.1. данни от ехографски изследвания;
3.3.4.2. данни от последното хормонално 

изследване (ако има);
3.3.4.3. описание на използвания генетичен 

материал (данни от експертизата на обработе-
ните сперматозоиди);

3.3.4.4. дати и часове на извършената(ите) 
инсеминация(и);

3.3.5. подпис на лекуващия лекар;
3.4. фиш за резултати от спермален анализ:
3.4.1. идентификационни данни на пациента:
3.4.1.1. три имена;
3.4.1.2. възраст;
3.4.1.3. ЕГН;
3.4.1.4. настоящ адрес;
3.4.1.5. телефон за контакти;
3.4.2. клинични данни:
3.4.2.1. предварителна диагноза;
3.4.2.2. абстиненция (полово въздържание);
3.4.2.3. други клинични бележки; 
3.4.3. данни за изследвания материал:
3.4.3.1. номер, дата и час;
3.4.3.2. вид на материала;
3.4.3.3. метод на получаване, дата и час на 

получаване;
3.4.3.4. цвят;
3.4.3.5. мирис;
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3.4.3.6. втечняване;
3.4.3.7. вискозитет;
3.4.3.8. pH;
3.4.3.9. обем;
3.4.3.10. концентрация на сперматозоидите;
3.4.3.11. общ брой на сперматозоидите;
3.4.3.12. подвижност;
3.4.3.13. морфология;
3.4.3.14. кръгли клетки;
3.4.3.15. коагулуми;
3.4.3.16. аглутинация;
3.4.4. диагноза;
3.4.5. препоръки;
3.4.6. дата и час на изследване;
3.4.7. подпис (на изследвалия);
3.5. фиш за резултати от обработка на се-

менна течност:
3.5.1. освен данните от спермалния анализ 

се включват и:
3.5.2. метод за обработка;
3.5.3. хранителна среда за обработка:
3.5.3.1. наименование;
3.5.3.2. партида;
3.5.3.3. срок на годност;
3.5.4. крайна концентрация на подвижните 

сперматозоиди;
3.5.5. краен обем след обработка;
3.5.6. дата и час на (начало на) обработката;
3.5.7. подпис (на обработилия);
3.6. придружително писмо при предоставяне 

на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони:
3.6.1. когато не се цели анонимност на ли-

цата, от които са взети:
3.6.1.1. вид на изпращания материал;
3.6.1.2. идентификационни кодове на лицата, 

от които произхожда;
3.6.1.3. имена на лицето или лицата и ЕГН, 

от които произхожда;
3.6.1.4. адреси и телефони за връзка с лицата, 

за които произхожда;
3.6.1.5. идентификационни кодове на лицата, 

за които е предназначен;
3.6.1.6. имена на лицето или лицата и ЕГН, 

за които е предназначен;
3.6.1.7. адреси и телефони за връзка с лицата, 

за които е предназначен;
3.6.1.8. имена на отговорното лице и теле-

фон за контакти, наименование, адрес на ЛЗ, 
от което се изпраща;

3.6.1.9. имена на отговорното лице и телефон 
за контакти, наименование, адрес на ЛЗ, към 
което се изпраща;

3.6.1.10. дата, час на изпращане;
3.6.1.11. подпис на отговорното лице по т. 

1.6.1.8;
3.6.2. когато се цели анонимност на лицата, 

от които са взети:
3.6.2.1. вид на изпращания материал;
3.6.2.2. идентификационни кодове на лицата, 

от които произхожда;

3.6.2.3. идентификационни кодове на лицата, 
за които е предназначен;

3.6.2.4. имена на лицето или лицата и ЕГН, 
за които е предназначен;

3.6.2.5. адреси и телефони за връзка с лицата, 
за които е предназначен;

3.6.2.6. имена на отговорното лице и теле-
фон за контакти, наименование, адрес на ЛЗ, 
от което се изпраща;

3.6.2.7. имена на отговорното лице и телефон 
за контакти, наименование, адрес на лечебното 
заведение, към което се изпраща;

3.6.2.8. дата, час на изпращане;
3.6.2.9. подпис на отговорното лице по 

т. 1.6.1.8.“
Министър: Ст. Константинов

8791

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 

И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 3 от 2004 г. за организацията и про-
веждането на държавните зрелостни изпити 
(обн., ДВ, бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 74 

от 2007 г. и  бр. 79 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 2 думите „ал. 2 и 3“ се заменят 
с „ал. 3 и 4“.

§ 2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а (1) При условията и по реда на тази 

наредба се полагат и изпитите по общообра-
зователен предмет, невключен в дипломата за 
средно образование, за получаване на документ 
по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за до-
кументите за системата на народната просвета.

(2) Изпитите по ал. 1 може да се положат 
най-рано на първата сесия за държавни зре-
лостни изпити след успешното приключване 
на последния гимназиален клас.

(3) Заявлението се подава до регионалния 
инспекторат по образованието (РИО) по мес-
тоживеене, а изпитите се полагат в посочено 
от началника на РИО училище.

(4) Удостоверение за положен изпит по об-
щообразователен учебен предмет, невключен в 
дипломата за средно образование, се издава след 
представяне на дипломата за средно образование 
в училището, което издава удостоверението.“

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

1. Точка 1 се изменя така:
„1. преди началото на всяка учебна година 

определя датите на държавните зрелостни из-
пити по чл. 24, ал. 3 от Закона за народната 
просвета и периода за полагане на държавните 
зрелостни изпити по чл. 24, ал. 4 от Закона за 
народната просвета, както и график на дей-
ностите за тяхната организация, провеждане и 
оценяване в сесиите по чл. 3, ал. 2;“.

2. Създава се нова т. 2:
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„2. след обобщаване на заявленията на 
зрелостниците определя датите на държавните 
зрелостни изпити по чл. 24, ал. 4 от Закона за 
народната просвета;“.

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 
3 и 4, като в тях след думите „изпитните ма-
териали“ се добавя „и/или задачи за изпитните 
варианти“.

4. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно 
т. 5 и 6.

5. Създава се нова т. 7:
„7. утвърждава състава и задълженията на 

комисиите по засекретяване и разсекретяване;“.
6. Досегашните т. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съ-

ответно т. 8, 9, 10, 11 и 12.
7. Създава се точка 13:
„13. осигурява адаптирането на изпитните 

материали на брайлов шрифт за зрелостници-
те с нарушено зрение, които са обучавани на 
брайлов шрифт, съответно на уголемен шрифт 
за слабовиждащи зрелостници.“

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точки 7, 8 и 9 се отменят.
2. В т. 10 думите „приема от регионалните 

комисии за организиране и провеждане на 
държавните зрелостни изпити изпитните работи 
и“ се заличават.

3. Точка 11 се отменя.
4. В т. 13 думите „и оценените изпитни 

работи“ се заличават.
5. Отменят се т. 14 и 15.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 абревиатурата „ЦКОКО“ се заменя с 

„комисиите по засекретяване и разсекретяване“.
§ 6. В чл. 17  навсякъде след думите „из-

питните материали“ се добавя „и/или задачи 
за изпитните варианти“.

§ 7. В чл. 18а се правят следните изменения:
1. Навсякъде думата „материали“ се заменя 

с „работи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 19 т. 4 се изменя така:
„4. утвърждава списък на разпределените в 

съответните училища учители консултанти по 
чужд език и учители консултанти за зрелостни-
ците със специални образователни потребности 
по предложение на регионалната комисия за 
организиране и провеждане на държавните 
зрелостни изпити;“.

§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) в т. 5 след думите „образователни потреб-

ности“ се поставя запетая и се добавя „като 
сред тях следва да има и педагози, владеещи 
брайл или жестомимика“, а думите „ като сред 
тях следва да има и педагози, владеещи брайл 
или жестомимика“ се заличават;

в) в т. 9 думите „както и изпитните матери-
али, помощните материали, консумативите и 
документите“ се заменят с „както и изпитните 
комплекти, изпитните материали за зрелостни-
ците със специални образователни потребности 
и помощните материали“.

2. В ал. 3 след думите „изпитните материа-
ли“ се добавя „за зрелостниците със специални 
образователни потребности“, а думите „консу-
мативите и документите“ се заличават.

3. В ал. 5, изр. 1 думите „и оценените из-
питни работи“ се заличават.

§ 10. В чл. 22, т. 5 думите „вкл. и педагози, 
владеещи брайл или жестомимика“ се заличават.

§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „на компактдиск“ се зали-

чават;
б) създава се нова т. 7:
„7. организира отпечатването на докумен-

тите, утвърдени със заповед на министъра на 
образованието, младежта и науката, както и 
издаването на други документи, свързани с 
организирането и провеждането на държавните 
зрелостни изпити;“

в) досегашната т. 7 става т. 8, като в нея 
думите „изпитните материали, помощните 
материали, консумативите и документите“ се 
заменят с „изпитните материали за зрелостни-
ците със специални образователни потребности 
и помощните материали“.

2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. организира изтеглянето на изпитните 

материали по електронен път и осигурява вяр-
ното им и точно размножаване при спазване 
на Правилата за информационна сигурност;“

б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно 
т. 2, 3 и 4;

в) досегашната т. 4 става т. 5, като в нея 
думите „ изпитните материали“ се заменят с „из-
питните комплекти и помощните материали“;

г) досегашната т. 5 става т. 6, като в нея 
думите „както и изпитните материали за не-
явилите се зрелостници“ се заличават;

д) създава се т. 7:
„7. организира дешифрирането на изпитните 

работи на зрелостниците с нарушено зрение 
от брайлов на обикновен шрифт от учителите 
консултанти, владеещи брайл.“

§ 12. В чл. 26, ал. 1 думите „от компактди-
ска“ се заличават.

§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „син химикал“ се 

заменят с „черен химикал“.
2. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „лист за отговори“ се заменят 

с „изпитен комплект“;
б) точка 3 се изменя така:
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„3. голям плик за изпитната работа и малък 
плик за идентификационна бланка по образец, 
утвърден със заповед на министъра на образо-
ванието младежта и науката, която се попълва 
собственоръчно;“

в) точка 4 се отменя.
§ 14. Навсякъде в текста думите „министъра 

на образованието и науката“, „министърът на 
образованието и науката“, „Министерството 
на образованието и науката“ и „(МОН)“ се 
заменят съответно с „министъра на образо-
ванието, младежта и науката“, „министърът 
на образованието, младежта и науката“, „Ми-
нистерството на образованието, младежта и 
науката“ и „(МОМН)“.

§ 15. Навсякъде в текста думите „Центъра за 
контрол и оценка на качеството на образование“, 
„Центърът за контрол и оценка на качество-
то на образование“ и „(ЦКОКО)“ се заменят 
съответно с „Центъра за контрол и оценка 
на качеството на училищното образование“, 
„Центърът за контрол и оценка на качеството 
на училищното образование“ и „(ЦКОКУО)“.

Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов

9086

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в 
държавни и в общински училища (обн., ДВ, 
бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г., бр. 74 
от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г. и 

бр. 73 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 3 датата „30 юни“ се заменя 
с „20 юни“.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 датата „15 август“ се заменя с 

„3 август“.
2. В ал. 2 датата „5 септември“ се заменя с 

„13 септември“.
§ 3. В чл. 6 се създават нови ал. 6 и 7:
„(6) Изпитният вариант и ключът с верни-

те отговори се публикуват на официалната 
електронна страница на Министерството на 
образованието, младежта и науката след обя-
вяването на края на изпитния ден за всички 
училища в страната.

(7) Не се допуска оповестяване на изпитния 
вариант и на ключа с верните отговори преди 
обявяването на края на изпитния ден за всички 
училища в страната.“

§ 4. В чл. 9 ал. 9 се изменя така:
„(9) Служебни бележки на учениците за 

получените оценки от приемните изпити се 
издават от училищата, в които учениците са 
се обучавали в VІІ клас.“

§ 5. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:

„(4) Учениците, класирани на първо, второ 
и на трето място на националните кръгове на 
олимпиадата по български език и литература 
и на олимпиадата по математика, може да 
участват в класирането с оценка отличен (6) 
вместо резултат от приемния изпит по съот-
ветния учебен предмет.“

§ 6. В чл. 17, ал. 1, т. 3 думите „Производ-
ство на текстил, облекло, обувки и кожени 
изделия“ се заменят с думите „Производствени 
технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“.

§ 7. В чл. 18, ал. 1 се правят следните из-
менения:

1. В т. 5 думите „Производство на текстил, 
облекло, обувки и кожени изделия“ се заменят с 
думите „Производствени технологии – текстил, 
облекло, обувки и кожи“.

2. Точка 6 се изменя така:
„6. професии от областите на образование 

„Стопанско управление и администрация“, 
„Физически науки“, „Информатика“, „Тех-
ника“, „Производство и преработка“, Архи-
тектура и строителство“, „Селско, горско и 
рибно стопанство“, „Ветеринарна медицина“, 
„Здравеопазване“, „Транспорт“ и „Опазване на 
околната среда“ от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение – като 
сбор от оценката от теста по български език 
и литература, утроената оценка от теста по 
математика и оценките по два балообразуващи 
учебни предмета;“.

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В трети етап на класирането може да 

участва и ученик, който не е участвал в първия 
и във втория етап на класирането.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Учебно-изпитните програми по съответ-

ния учебен предмет се утвърждават със заповед 
на министъра на образованието, младежта и 
науката.

(4) Изпитните материали по математика, 
музика, хореография и спорт се утвърждават от 
директора на училището, в което се провежда 
съответният изпит.“

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно 
ал. 5, 6 и 7.

3. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с ду-
мите „ал. 5“.

§ 10. В чл. 26 се създава ал. 4:
„(4) Началникът на РИО може да разре-

ши участие в приема и на ученици, които не 
отговарят на изискванията по ал.1, т. 2, ако 
са завършили основното си образование в 
годината на кандидатстване и при наличие на 
здравословни или социални причини.“

§ 11. В чл. 38, ал. 1 датата „25 юни“ се 
заменя с „18 юни“.
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Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов

9087

Раздел II
Изграждане на информационни фондове на СВИ

Чл. 8. (1) Информационните фондове се из-
граждат при отделните структурни звена на СВИ 
съобразно функционалната им компетентност.

(2) Информационният обхват на фонда се 
определя от ръководителя на структурното 
звено, при което се създава фондът.

(3) Автоматизираните информационни фон-
дове, използвани за работа с класифицирана 
информация, се изграждат при спазване на 
изискванията на Наредбата за задължителните 
общи условия за сигурност на автоматизираните 
информационни системи или мрежи, в които 
се създава, обработва, съхранява и пренася 
класифицирана информация, приета с ПМС 
№ 99 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; 
изм., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 и 101 от 2009 г.).

Чл. 9. (1) Информационните фондове се 
създават със заповед на директора на Служба 
„Военна информация“.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на фонда и структурното 

звено, при което се създава фондът;
2. целите и предназначението на фонда;
3. вида на фонда;
4. най-високото ниво на класификация на 

информацията, която ще бъде съхранявана 
във фонда;

5. видовете потребители;
6. структурното звено, което ще поддържа 

фонда.
(3) Заповедта по ал. 1 се изготвя от отдел 

„Сигурност“ на СВИ.
Чл. 10. (1) Отдел „Сигурност“ и сектори 

„36“, „37“ и „Защита на информацията“ изготвят 
указанията, съдържащи изискванията за сигур-
ност на съответните информационни фондове 
съобразно тяхното предназначение, ниво на 
класификация на информацията и вида му – 
автоматизиран или неавтоматизиран.

(2) Съобразно изискванията за сигурност 
по ал. 1 ръководителите на структурни звена 
определят служителите, ангажирани с управле-
нието на данните и функционирането на фонда.

(3) При автоматизирани информационни 
фондове, използвани за работа с класифицирана 
информация, със заповед на директора на СВИ 
се определят администратори на автоматизирани 
информационни системи и администратор по 
сигурността на автоматизирани информационни 
системи.

Чл. 11. (1) Информационните фондове на 
СВИ, които представляват регистри на лични 
данни, подлежат на регистрация по реда на 
Закона за защита на личните данни. 

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОТБРАНАТА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 
от 14 юли 2011 г.

за определяне на реда за създаване, използване 
и закриване на  информационните фондове 
и за контрола върху тях в служба „Военна 

информация“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат усло-
вията и редът за изграждане, експлоатиране, 
контрол и закриване на информационни фон-
дове в служба „Военна информация“ (СВИ).

Чл. 2. Изграждането, поддържането и из-
ползването на информационни фондове е с 
цел подпомагане дейността на структурните 
звена на СВИ.

Чл. 3. Информационните фондове се изграж-
дат, експлоатират, контролират и закриват при 
спазването на следните принципи:

1. законосъобразност;
2. единство на информационния процес;
3. съотносимост към законовите задачи на 

службата;
4. спазване на правилата за защита на кла-

сифицираната информация и на личните данни;
5. ефективност.
Чл. 4. Защитата на данните в информацион-

ните фондове на СВИ се организира и осъщест-
вява съгласно действащото законодателство.

Чл.  5. Фондовете се изграждат като доку-
ментални  и автоматизирани.

Чл. 6. (1) В информационните фондове се об-
работват лични данни, свързани с националната 
сигурност и отбраната. При обработването им 
не се иска съгласието на физическото лице, то 
не се информира и не се предоставят личните 
му данни на трети лица.

(2) Личните данни от информационните 
фондове може да се предоставят само при 
оперативна необходимост на държавни органи 
в рамките на тяхната компетентност. 

(3) Обработването на личните данни се осъ-
ществява при условията и по реда на Закона 
за защита на личните данни.

Чл. 7. Редът за регистриране, съхраняване, 
получаване на достъп и използване на докумен-
тите, свързани с оперативната работа в СВИ, 
се определя с акт на директора на службата.
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(2) За автоматизиране на информационните 
процеси и осигуряване на вътрешноведомствен 
обмен на информация службата изгражда и 
поддържа собствена интегрирана комуникаци-
онно-информационна система (КИС). 

(3) В интерес на разузнавателния процес и за 
обмен на информация със своите органи СВИ 
използва собствени специални комуникации, 
изградени на основата на различни преносни 
среди.

(4) Службата разработва и използва собст-
вени средства и системи за защита на инфор-
мацията в КИС. 

(5) Дейностите и правилата за поддръжка, 
развитие, използване и защита на КИС, както 
и тези, свързани с осигуряването на средства 
и услуги за КИС, се утвърждават от директора 
на службата.

(6) Служба „Военна информация“ предоставя 
информация за КИС на външни ведомства и 
организации при спазване на принципа „необ-
ходимост да се знае“.

Раздел III
Експлоатиране на информационните фондове 

на СВИ

Чл. 12. (1) За организиране и експлоатиране 
на информационните фондове отговарят ръко-
водителите на съответните структурни звена, 
към които са изградени фондовете.

(2) Ръководителят на структурно звено въз-
лага функции по експлоатиране на информа-
ционния фонд на съответното информационно 
звено.

(3) В структурите, към които няма изградени 
информационни звена, дейността по ал. 1 се 
извършва от лице, определено от ръководителя 
на структурното звено, към което се изгражда 
фондът.

Чл. 13. Актуализацията на информацията се 
извършва при доказана необходимост по ред, 
определен от ръководителя на структурното 
звено, при което е изграден фондът.

Чл.  14. Коригиране на информацията се 
извършва само при автоматизирани инфор-
мационни фондове при доказана фактическа 
или техническа грешка по ред, определен от 
ръководителя на структурното звено, при което 
е изграден фондът.

Чл. 15. Заличаване на въведена информация 
в автоматизирани информационни фондове се 
извършва след мотивирано предложение от 
ръководителя на структурното звено, при които 
е изграден фондът.

Чл. 16. Информацията в автоматизираните 
информационни фондове се архивира по ред, 
определен със заповед на директора на СВИ.

Раздел IV
Контрол върху изграждането и експлоатиране-
то на информационните фондове на службата

Чл. 17. Контролът за спазване правилата 
за изграждане и експлоатация на информаци-
онните фондове в агенцията се осъществява 
от директора на СВИ и от ръководителите на 
съответните структурни звена, при които се 
изграждат информационни фондове.

Чл. 18. Служителят по сигурност та на ин-
формацията осъществява контрол за спазване 
на разпоредбите за защита на класифицираната 
информация.

Чл. 19.  При осъществяване на контрола по 
смисъла на тази инструкция се спазват правилата 
за защита на класифицираната информация.

Раздел V
Закриване на информационни фондове

Чл. 20. Информационен фонд на СВИ се 
закрива, когато отпадне необходимостта от 
поддържането му.

Чл. 21. (1) Закриването се извършва с 
писмена заповед на директора на службата 
след мотивирано писмено предложение на 
ръководителя на съответното структурно звено, 
при което е изграден информационният фонд. 
(2) В заповедта по предходната алинея се 
вписва разпореждане относно прехвърлянето 
на информацията, съдържаща се във фонда.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция  се издава на основание 

чл. 58, ал. 2 от Правилника за организацията 
и дейността, специфичните условия и ред за 
назначаване на личния състав и за изпълнение 
и прекратяване на службата  в служба „Военна 
информация“, приет с ПМС  №  230  от   2010 г. 
(ДВ, бр. 82 от 2010 г.).

§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: А. Ангелов
8909
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 400-ОЗ 
от 29 юни 2011 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка 
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за 
финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса 
за застраховането Комисията за финансов над-
зор издава на „Групама застраховане“ – ЕАД, 
ЕИК 131421443, със  седалище и адрес на управ-
ление – София, район „Красно село“, ул.  Со-
фийски герой 1, допълнителен лиценз по т. 13 
на раздел ІІ от приложение № 1 към Кодекса за 
застраховането – Застраховка „Обща гражданска 
отговорност“. 

Решението може да се обжалва пред Върховния 
административен съд на Република  България в 
14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Ст. Мавродиев
8634

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 297 
от 12 май 2011 г.

В изпълнение на предвижданията на Общия 
устройствен план на Столична община и предвид 
необходимостта от осигуряване на регулационна 
обезпеченост за изграждане на канализационната 
мрежа на кв. Требич със Заповед № РД-09-50-1920 
от 3.12.2010 г. е допуснато изработването на план 
за регулация и застрояване за създаване на УПИ 
„за резервоар“. С проекта се осигуряват условия 
за изграждане на необходимите елементи на тех-
ническата инфраструктура в квартала. Проектът 
е изпълнен за сметка на общинския бюджет и е 
възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ. В про-
екта са включени част от поземлен имот № 152, 
общинска собственост, и ПИ №  47009, частна 
собственост. С изработения проект са проведени 
процедурите по чл. 128, ал. 3 ЗУТ. В законно-
установения срок не са постъпили възражения. 
Проектът е разгледан и приет на заседание на 
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., 
т. 17, и № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., т. 31.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, 
ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1, 
т. 1 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 
от 15.03.2011 г., т. 17, и № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., 
т. 31, Столичният общински съвет реши:

1. Приема проект за план за застрояване за УПИ 
XVIII – „за резервоар“, кв. 50, м. Требич – сто-
пански двор, съгласно приложения проект.

2.  Приема проект за регулация за УПИ 
XVIII – „за резервоар“, кв. 50, м. Требич – сто-
пански двор, район „Надежда“, СО, по червените  
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 130, ал.  2 ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават до район „Надежда“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столична община.

Контролът по изпълнение на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство 
на територията, архитектура и жилищна политика 
на Столичния общински съвет.

Председател: А. Иванов
8868

 СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1725 
от 10 юни 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 328 от 
21.05.2009 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване 
на 30.08.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин 
№ 1, ж.к. Сердика,  бл. 15а, вх. А,  общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Въз-
раждане“, със съответното му право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 51 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5100 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 26.08.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла-
вейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8780

РЕШЕНИЕ № 1726 
от 10 юни 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 673 от 
29.10.2009 г., изм. с Решение № 371 от 8.07.2010 г.  

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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на Столичния общински съвет Надзорният съвет 
на Столичната общинска агенция за приватиза-
ция реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно над-
даване на 31.08.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
магазин № 1, ж. к. Младост 4, бл. 438, вх. Г (4), 
общински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Младост“, със съответното му право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 134 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 400 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 29.08.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла-
вейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч. в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8781

РЕШЕНИЕ № 1727 
от 10 юни 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 301 от 
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно 
наддаване на 30.08.2011 г. в 14 ч. в сградата на 
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата 
на, помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, 
до бл. 411,  общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Искър“, със съответното му 
право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 26.08.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч.  Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла-
вейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8782

РЕШЕНИЕ № 1736 
от 17 юни 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 328 от 
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно над-
даване на 7.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
магазин № 1, ж. к. Младост 1А, бл. 504,  вх. 1,  
общински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Младост“, със съответното му право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 89 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8900 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 1.09.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла-
вейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8783

РЕШЕНИЕ № 1741 
от 17 юни 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 973 от 
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно над-
даване на 1.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение към трафопост, ж. к. Гоце Делчев, до 
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бл. 151, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Триадица“, със съответното му право 
на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 30.08.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла-
вейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8784

ОБЩИНА БЕЛИЦА

РЕШЕНИЕ № 88 
от 4 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Об-
щинският съвет – гр. Белица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и регу-
лация за ПИ 03504.196.18 по кадастралната карта 
на гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-18-53 
от 01.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, карто-
графия и кадастър – София, за обект „Овчарник“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
8856

РЕШЕНИЕ № 89 
от 4 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Белица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и ре-
гулация за ПИ 03504.8.4 по кадастралната карта 
на гр. Белица, община Белица, одобрена със 
Заповед № РД-18-53 от 01.04.2008 г. на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър – София, за 
обект „МВЕЦ „Поленица“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
8857

ОБЩИНА БОБОШЕВО

РЕШЕНИЕ № 411 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23  и ал. 2 
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение 
№ ІІ.4 от протокол № 3 от 18.06.2010 г. на Общин-
ски експертен съвет по устройство на територията 
и Решение № 3 от 10.05.2011 г. на комисията по 
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. 
Бобошево, одобрява проект за подробен устрой-
ствен план (ПУП) – план за регулация и план за 
застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди в 
обхват: поземлен имот № 103005, м. Кантона, 
по картата на възстановената собственост в 
землището на с. Слатино, община Бобошево, с 
цел промяна предназначението на земеделската 
земя за неземеделски нужди и съгласно бъдещо-
то ползване да се преотреди за производствени 
и складови цели – паркинг до 50 броя коли и 
крайпътно заведение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Бобошево пред Административния съд – Кюс-
тендил.

Председател: Г. Мичов
8629

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 194 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 20 във връзка с дейностите 
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8, 
т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ 
Общинският съвет – Ботевград, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план (ПУП) на имот № 055120 в м. Широко 
ливаде в землището на Ботевград с цел про-
мяна предназначението на същия за жилищно 
строителство, разположено свободно, съгласно 
приложения проект. 

2. Възлага на кмета на общината да организира 
извършването на произтичащите от решението 
процедури.

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

Председател: М. Кирова
8667

РЕШЕНИЕ № 196 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка 
с решение № 12 от протокол № 8 от 2.06.2011 г. 
на ОЕСУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване на имот № 220067 в 
„Стопански двор“, землището  на с. Новачене, 
община Ботевград, като за него се установи ниско 
разположено свободно застрояване за осъщест-
вяване на безвредна производствена складова 
дейност.

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да 
извърши произтичащите от решението законови 
процедури.

 Проектът се намира в сградата на община-
та – стая 23. 

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

Председател: М. Кирова
8658

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1393 
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, 
одобрява проект за изменение на ПУП – план 
за регулация и застрояване за ПИ № 037133 и 
ПИ № 037127, м. Голяма ливада, землище на с. 
Войнежа (променено предназначение на имотите 
с Решение № КЗЗ-05 от 21.06.2007 г. на областна 
дирекция „Земеделие“, Велико Търново), относно 
преотреждане на имотите за „фотоволтаични 
инсталации“, план-схеми за водоснабдяване, елек-
трификация и комуникационно-транспортен план 
към ПУП, трафопост 20/0,4 kV и трасе на кабелни 
връзки 20 kV за изграждане на „Фотоволтаична 
електроцентрала“. Трасето на ел. кабела се про-
карва по ПИ № 037048 – общински полски път.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски
8855

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 99 
от 7 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129, 
ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Видин, одобрява проект за изменение на общ 
устройствен план на Община Видин – смяна на 
устройствената зона от „Земеделски земи“ в зона 
за „Жилищно строителство“, и подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване за 
ПИ 006001 и ПИ 006002, местност Край село, по 
картата на възстановената собственост, землище 
с. Капитановци.

Председател: Св. Славчев
8779

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 1604 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димит-
ровград, реши:

Одобрява проект на подробен устройствен 
план – план за застрояване на поземлен имот 
с № 000280 с начин на трайно ползване „съор. 
за добив изк.“, м. Новия рудник, землище Ради-
ево, в който е предвидено основно застрояване 
с ограничителни линии при определените в 
проекта градоустройствени показатели, както 
следва: устройствена зона – Пп – предимно 
производствена;  конкретно предназначение – за 
фотоволтаична централа; етажност – Н до 10 м; 
плътност на застрояване: Пз – 80 %; Кинт.=2,5; 
минимална озеленена площ – Поз.=20 %; начин 
на застрояване – е – свободно застрояване, ведно 
с парцеларен план и специализирана план-схема 
за външно ел. захранване, с която се предвиж-
да преминаване на кабелното трасе с дължина 
10,85 м през общински имот № 000298 с начин 
на трайно ползване „пасище, мера“, със сервитут 
по 0,5 м от двете страни на трасето, така както 
е показано в графичната част на проекта.

Председател: К. Чалъкова
8854

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 155 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър-
джали, реши: 

Одобрява изменение на ПУП – ПР (подробен 
устройствен план – план за регулация) на група 
квартали – кв. 2, 3, 4, 8 и 20 по плана на с. Опъл-
ченско, община Кърджали.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да обжалват реше-
нието чрез Община Кърджали пред Администра-
тивния съд – Кърджали.

Председател: С. Неджиб
8654

ЗАПОВЕД № 596 
от 11 юли 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 от Закона за 
общинската собственост нареждам:

Отчуждавам част от имот с пл. № 150 по 
плана на с.  Бели пласт – частна собственост, 
за изграждане на обект – улица с осови точки 
74 – 75 по действащия регулационен план на с. 
Бели пласт, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план, предвиждащ изграждането на 
обект публична общинска собственост, за задово-
ляване на неотложна общинска нужда, която не 
може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, 
ал. 1 ЗОС), намиращ се в с. Бели пласт, община 
Кърджали, представляващ част от недвижим 
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имот с площ 500 кв. м, ведно с построена в него 
масивна жилищна сграда на един етаж и призе-
мен със застроена площ 56 кв. м, целият имот с 
площ 2812 кв. м, при граници: имот с пл. № 154; 
имот с пл. № 151; имот с пл. № 148 и имот с пл. 
№ 149. Отчуждаваната част е собственост на Фаим 
Мухарем Байрам с постоянен адрес Момчилград, 
ул. Момчил войвода 12, област Кърджали.

Размерът на дължимото обезщетение е 
18 164,63 лв. съгласно протоколно решение 
от 11.05.2010 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ, 
назначена със Заповед №  414 от 9.03.2009 г. на 
кмета на Община Кърджали, изменено с Реше-
ние № 6 от 17.01.2011 г. на Административния 
съд – Кърджали, което да бъде внесено от Община 
Кърджали по сметката на собственика – IBAN 
BG55STSA93000019187834, BIC STSABGSF, при 
Банка „ДСК“, клон Кърджали.

На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам 
предварително изпълнение на заповедта за защита 
на особено важни общински интереси и ако от 
закъснението на изпълнението на обекта може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 
Разпореждането може да се обжалва чрез Община 
Кърджали пред Административния съд – Кърджа-
ли, в 3-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта 
може да се обжалва пред Административния 
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародва-
нето є в „Държавен вестник“.

Кмет: Х. Азис
8655

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 781 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 
чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 
2 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и 
чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и раздел ІІІ от Наредбата за 
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. 
Ловеч, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
обект: общински нежилищен имот – УПИ I-727 
в кв. 76 на с. Радювене, община Ловеч – бивша 
баня, представляващ поземлен имот с иденти-
фикатор 69523.524.727 по кадастралната карта на 
с. Радювене, община Ловеч, с площ 1783 кв. м, 
ведно с построената в него сграда – бивша баня 
с идентификатор 69523.524.727.1 – едноетажна, 
масивна със застроена площ 126 кв. м, с адми-
нистративен адрес с. Радювене, община Ловеч, 
област Ловеч, пощенска кутия 5540, ул. Стоян 
Едрев, при граници  на имота: поземлени имоти 
с идентификатори 69523.524.1298; 69523.524.726 
и 69523.524.1112 по кадастралната карта на с.  
Радювене, община Ловеч, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс на един етап.

2. Приема анализа на правното състояние  на 
обект: общински нежилищен имот – УПИ I-727 в 
кв. 76 на с. Радювене, община Ловеч – бивша баня.

3. Приема приватизационната оценка на обект: 
общински нежилищен имот – УПИ I-727 в кв. 76 
на с. Радювене, община Ловеч – бивша баня, на 
стойност левовата равностойност на 7720 евро 
без ДДС.

4. Продажбата на обекта да се извърши, както 
следва:

4.1. минимална конкурсна цена в размер 
левовата равностойност на 7720 евро без ДДС;

4.2. конкурсната документация на стойност 
1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318, 
и се заплаща в брой в касата на общината, ул. 
Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.;

4.3. срокът за закупуване на конкурсната до-
кументация е 20 дни от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“;

4.4. конкурсната документация се получава 
след представяне на документ за самоличност 
и документ за актуално правно състояние на 
кандидата – юридическо лице; в случай че доку-
ментацията се закупува от името на друго лице, 
се представя пълномощно, изготвено в писмена 
форма с нотариална заверка на подписа;

4.5. в срок до 24 дни от обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“ лицата, закупили 
конкурсна документация, могат да отправят пис-
мени искания до конкурсната комисия за даване 
на разяснения по процедурата за провеждане на 
конкурса; разясненията по предходното изречение 
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни 
дни и се предоставят на разположение на всички 
лица, закупили конкурсна документация;

4.6. депозитът за участие – парична вноска в 
размер 1500 лв., трябва да постъпи по банковата 
сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната 
документация, със срок не по-късен от деня на 
подаване на офертата;

4.7. лицата, получили сертификат за регистра-
ция и внесли депозит за участие в конкурса, имат 
право да подадат оферта за участие в конкурса;

4.8. офертите на участниците в конкурса се 
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска 
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на 
решението в „Държавен вестник“; изпращане на 
офертите по пощенски път не се допуска.

5. Критерии и условия за провеждане на пуб-
лично оповестения конкурс на един етап:

5.1. размерът на покупната цена на обекта да 
не е по-нисък от левовата равностойност на 7720 
евро; стойността се изплаща в левовата равно-
стойност на еврото и върху нея се начислява ДДС;

5.2. предложение за инвестиционна програма 
и срок за развитие на обекта;

5.3. купувачът се задължава да не прехвърля 
собствеността върху имота, както и да не прех-
върля на трето лице правата и задълженията, 
произтичащи от договора за приватизация, в 
срок 5 г.;

5.4. при неизпълнение на клаузите и задъл-
жителните условия по договора за приватизация 
купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от 
покупната цена на обекта, предмет на конкурса;

5.5. финансов критерий – най-висока предло-
жена цена – оценка до 90 точки;
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5.6. технически критерий – програма за развитие 
на обекта в срок до 5 г. – оценка до 10 точки, който 
включва: предлаган размер на инвестициите относно 
въвеждане на обекта в експлоатация – оценка до 
5 точки; срок и начин на извършване на инвести-
циите – оценка до 5 точки.

6. Възлага на кмета на общината организира-
нето на конкурса, изготвянето и утвърждаването 
на документацията съгласно Наредбата за търго-
вете и конкурсите и назначаването на комисия 
за провеждането на конкурса.

7. Възлага на комисията след приключване 
на процедурата по конкурса да внесе доклад в 
Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на 
спечелилия конкурса участник.

8. Възлага на кмета на общината подписването 
на приватизационния договор със спечелилия 
конкурса участник.

Председател: М. Недялков
8666

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 569 
от 8 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Омуртаг, одобрява ПУП – план за регулация 
на с. Презвитер Козма, община Омуртаг, кв. 50.

С изменението на плана за регулация в ус-
ловията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2  ЗУТ, като са 
отчетени предвижданията на ЗРП от 1987 г., от 
новоурегулираната площ на кв. 50 са образувани 
два нови УПИ І и УПИ ІІ, като УПИ ІІ е уре-
гулиран изцяло в общински терен и отреден за 
паркинг и бензиностанция.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение-
то може да бъде обжалвано в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Омуртаг пред Административния 
съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил
8852

РЕШЕНИЕ № 570 
от 8 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омур-
таг, одобрява ПУП – план за регулация и план 
за застрояване на  гр. Омуртаг, кв. 124.

В плана за регулация е променено трасето на 
обслужваща улица с о.т. 295 – 288, като е въведена 
нова осова точка – 295а, и е променено място-
то на о.т. 288. От част от площта на улицата е 
урегулиран нов поземлен имот в кв. 124 – УПИ 
ІІ, с площ 215 кв. м, с предназначение за „тър-
говски обект“.

В плана за застрояване е предвидено застро-
яване на търговски обект със застроена площ 
до 75 кв.м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение-
то може да бъде обжалвано в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Омуртаг пред Административния 
съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил
8853

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 777 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер-
ник, одобрява проекти за подробни устройствени 
планове – парцеларни планове за обект: Участък 
М1 АМ „Люлин“ км 0+000 – км 19+135.21, и 
подобекти: Виадукт при км 12+000; Пътна вари-
анта на път ІV-18017 „София – Големо Бучино“, 
землище на с. Големо Бучино, община Перник; 
ПУП – ПП – ел. проводи и газопроводи – горски 
фонд, землище на с. Люлин и с. Големо Бучино, 
община Перник; ПУП – ПП – горски фонд с 
отчуждения за външно кабелно захранване на 
тунели; ПУП – ПП – поземлен фонд с отчуждения 
за водопроводи ПЕВП ∅ 32 при км 14+825 и СТ 
∅ 159 при км 14+140 и външно кабелно захранване 
при км 7+320, км 10+100 и км 14+700, землище с. 
Големо Бучино, община Перник;  ПУП – ПП – ел. 
проводи и газопроводи – селскостопански фонд, 
землища на с. Големо Бучино и гр. Перник – из-
ток, община Перник.

Председател: Д. Митрев
8652

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 256 
от 16 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 5 
и 6, чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкур-
сите и изложените в предложение с вх. № 11ХІ-307 
от 15.06.2011 г. фактически основания Общинският 
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с 
явно наддаване на 21-вия ден от обнародването 
на това решение в „Държавен вестник“ от 11 ч. в 
сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, за 
продажбата на обект: самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 56784.507.332.1.1 по кадастрална-
та карта и кадастралните регистри на Пловдив, 
който се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 
с идентификатор 56784.507.332, с площ 167,83 кв. 
м на един етаж, ведно с 2,76 % от общите части 
на сградата и правото на строеж, намиращ се в 
Пловдив, район „Северен“, ул. Ален мак 4, бл. 8, 
ет. 1, при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 197 500 лв. Сделката 
е освободена от ДДС.

2. Начин на плащане: достигнатата на търга 
цена се заплаща в левове по следния начин: 

2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при  
сключване на приватизационния договор; от тази 
сума се приспада внесеният депозит:

2.1.1. остатъкът от цената в размер 50 % – в 
срок до 45 дни от сключването на договора; 

2.2. купувачът може да заплати цялата покупна 
цена еднократно при сключването на договора;

2.3. обезпечение на неизплатената част от це-
ната на дружеството – за остатъка на цената по 
договора, разсрочена при условията по-горе, се 
учредява законна ипотека в полза на продавача, 
като всички разноски са за сметка на купувача.
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3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска 

50 000 лв., преведени по банковата сметка на 
Пловдивската общинска агенция за приватизация 
до 17-ия ден от обнародването на това решение 
в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация за участие в търга 
се закупува в офиса на Пловдивската общинска 
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до 
17-ия ден от обнародването на това решение в 
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време. 
Цената на комплект тръжна документация е 
3000 лв., без включен ДДС, платими в брой на 
посочения адрес. При получаване на тръжната 
документация представителят на съответния кан-
дидат следва да представи документ за самолич-
ност и документ за актуално съдебно състояние 
на юридическото лице, което представлява, а в 
случаите на упълномощаване – и пълномощно 
в писмена форма. Документите по предходното 
изречение, които са съставени на език,  различен 
от българския, следва да бъдат придружени с 
превод на български език.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден, до 
деня предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с пред-
варително подадена писмена заявка в офиса на 
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен 
документ за закупена тръжна документация.

7. Предложенията за участие в търга се подават 
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на 
деня, предхождащ търга.

8. Начин на плащане: покупната цена се зап-
лаща в левове, по схемата, определена по-горе, 
по банковата сметка на Община Пловдив.

9. Утвърждава тръжна документация, със-
тояща се от условия за провеждане на търга, 
информационен меморандум, проект на договор 
за приватизационна продажба. Тръжната доку-
ментация съдържа изискуемите реквизити по 
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.

10. Възлага на изпълнителния директор на 
ПОАП да сключи приватизационен договор със 
спечелилия търга участник в срока по Наредбата 
за търговете и конкурсите.

Председател: И. Илиев
8626

РЕШЕНИЕ № 257 
от 16 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5 
и 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и 
конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, 
ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и изложените в предло-
жение с вх. № 11ХІ-308 от 15.06.2011 г. фактически 
основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши 
да се проведе търг с явно наддаване на 21-ия ден 
от обнародването на това решение в „Държавен 
вестник“ от 13 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив, 
ул. Железарска 1, за продажбата на обект: самос-
тоятелен обект – масивна едноетажна нежилищна 
сграда с идентификатор 56784.540.202.4, със за-
строена площ 109 кв.м, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 6784.540.202, включен в 

УПИ I – комплексно застрояване, кв. 4, по плана 
на жил. група А-9, ж.р. „Тракия“, одобрен със 
Заповед № 543 от 31.07.1974 г.

1. Начална тръжна цена – 59 500 лв. Сделката 
е освободена от ДДС.

2. Начин на плащане: достигнатата на търга 
цена се заплаща в левове еднократно при сключ-
ването на договора. От тази сума се приспада 
внесеният депозит.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска 

20 000 лв., преведени по банковата сметка на 
Пловдивската общинска агенция за приватизация 
до 17-ия ден от обнародването на това решение 
в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация за участие в търга 
се закупува в офиса на Пловдивската общинска 
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до 
17-ия ден от обнародването на това решение в 
„Държавен вестник“, до  16 ч. българско време. 
Цената на комплект тръжна документация е 
1000 лв., без включен ДДС, платими в брой на 
посочения адрес. При получаване на тръжната 
документация представителят на съответния кан-
дидат следва да представи документ за самолич-
ност и документ за актуално съдебно състояние 
на юридическото лице, което представлява, а в 
случаите на упълномощаване – и пълномощно 
в писмена форма. Документите по предходното 
изречение, които са съставени на език, различен 
от българския, следва да бъдат придружени с 
превод на български език.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден, до деня 
предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварител-
но подадена писмена заявка в офиса на ПОАП, 
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ 
за закупена тръжна документация.

7. Предложенията за участие в търга се подават 
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на 
деня, предхождащ търга.

8. Начин на плащане: покупната цена се 
заплаща в левове (след приспадане на внесения 
депозит) по банковата сметка на Община Пловдив 
преди подписването на приватизационния договор. 

9. Утвърждава тръжна документация, със-
тояща се от условия за провеждане на търга, 
информационен меморандум, проект на договор 
за приватизационна  продажба. Тръжната доку-
ментация съдържа изискуемите реквизити по 
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.

10. Възлага на изпълнителния директор на 
ПОАП да сключи приватизационен договор със 
спечелилия търга участник в срока по Наредбата 
за търговете и конкурсите.

Председател: И. Илиев
8627

РЕШЕНИЕ № 261 
от 16 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5 
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във 
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, 
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ал. 4 ЗПСК и изложените в предложение с вх. 
№ 11ХІ-310 от 16.06.2011 г. фактически основания 
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:

І. Открива процедура за приватизация чрез 
публичен търг с явно наддаване на общински 
нежилищен имот, представляващ самостоятелен 
обект с идентификатор 56784.520.1343.3.20 по КК и 
КР на Пловдив, одобрени  със заповед № РД-18-
48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на 
АГКК и заповед № КД-14-16-1597 от 27.07.2010 г. 
на началника на СГКК – Пловдив, на едно ниво, 
намиращ се в сграда № 3, разположена в ПИ с 
идентификатор 56784.520.1343, УПИ I – компл. 
жил. застрояване, арх. разкопки, кв. 495, по 
плана на първа градска част, с предназначение 
на самостоятелния обект – ателие за творческа 
дейност с площ 71,54 кв. м, състоящо се от: ате-
лие, стая за почивка, готварна, баня, тоалетна 
и антре, прилежащи части: изби – № 11а, 12а, 
13а, 14а, и 8,094 % ид. части от общите части и 
от правото на строеж върху дворното място, на 
адрес ул. Цар Георги Тертер 6, бл. 23, секция С4, 
ет. 1 (партер).

ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на 
21-вия ден от обнародването на това решение в 
„Държавен вестник“ от 10 ч. в сградата на ПОАП, 
Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на 
обект: самостоятелен обект с идентификатор 
56784.520.1343.3.20 по КК и КР на Пловдив, 
одобрени със заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК и заповед 
№ КД-14-16-1597 от 27.07.2010 г. на началника на 
СГКК – Пловдив, на едно ниво, намиращ се в 
сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 
56784.520.1343, УПИ I – комплексно жилищно 
застрояване, арх. разкопки, кв. 495, по плана на 
първа градска част, с предназначение на самос-
тоятелния обект – ателие за творческа дейност 
с площ 71,54 кв. м, състоящо се от: ателие, стая 
за почивка, готварна, баня, тоалетна и антре, 
прилежащи части: изби – № 11а, 12а, 13а, 14а, и 
8,094 % ид. части от общите части и от правото 
на строеж върху дворното място, на адрес ул. Цар 
Георги Тертер 6, бл. 23, секция С4, ет. 1 (партер), 
при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 61 000 лв. Сделка-
та не е освободена от данък добавена стойност 
(ДДС), чл. 45 ЗДДС.

2. Начин на плащане: достигнатата на тър-
га цена се заплаща еднократно в левове преди 
сключването на договора. От тази сума се прис-
пада внесеният депозит. Данък добавена стойност 
(20 %) се начислява върху достигната на търга 
цена и е дължим в пълен размер при сключването 
на приватизационния договор.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска 

20 000 лв., преведени по банковата сметка на 
Пловдивската общинска агенция за приватизация 
до 17-ия ден от обнародването на това решение 
в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация за участие в търга 
се закупува в офиса на Пловдивската общинска 
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до 
17-ия ден от обнародването на това решение в 
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време. 
Цената на комплект тръжна документация е 

2000 лв., без включен ДДС, платими в брой на 
посочения адрес. При получаване на тръжната 
документация представителят на съответния кан-
дидат следва да представи документ за самолич-
ност и документ за актуално съдебно състояние 
на юридическото лице, което представлява, а в 
случаите на упълномощаване – и пълномощно 
в писмена форма. Документите по предходното 
изречение, които са съставени на език, различен 
от българския, следва да бъдат придружени с 
превод на български език.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден до 
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с пред-
варително подадена писмена заявка в офиса на 
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен 
документ за закупена тръжна документация.

7. Предложенията за участие в търга се подават 
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на 
деня, предхождащ търга.

8. Начин на плащане: покупната цена се за-
плаща в левове по банковата сметка на Община 
Пловдив преди сключването на приватизацион-
ния договор. Данък добавена стойност (20 %) се 
начислява върху достигнатата на търга цена и 
е дължим в пълен размер при сключването на 
приватизационния договор.

9. Утвърждава тръжна документация, със-
тояща се от условия за провеждане на търга, 
информационен меморандум, проект на договор 
за приватизационна продажба. Тръжната доку-
ментация съдържа изискуемите реквизити по 
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.

10. Възлага на изпълнителния директор на 
ПОАП да сключи приватизационен договор със 
спечелилия търга участник в срока по Наредбата 
за търговете и конкурсите.

Председател: И. Илиев
8628

ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 525 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК 
във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9 НТК Общинският 
съвет – гр. Първомай, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и 
приватизационна оценка на следния недвижим 
нежилищен имот – частна общинска собстве-
ност: застроен урегулиран поземлен имот с площ 
4340 кв. м, ведно с построените в него сгради: 
бивша автогара – масивна двуетажна сграда със 
застроена площ 378 кв. м с мазе ПП – 25 кв. м; 
агрегатно – масивна сграда със застроена площ 
14 кв. м; масивна сграда (тоалетна) със застроена 
площ 77 кв. м, съставляващ УПИ ХІV – автогара, 
в кв. 70 по регулационния план на гр. Първомай, 
област Пловдив, при граници на парцела: от две 
страни улици, УПИ ХV-1192, УПИ ХVІ-1193, 
УПИ VІ-1191, УПИ VІІ-1190, УПИ VІІІ-1189, 
УПИ ХІІ-1187, УПИ ХІІІ – озеленяване, и УПИ 
ХХІІІ – обсл. дейности; за имота е съставен акт  
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за ЧОС № 332 от 17.09.2010 г., вписан под № 161, 
том V, от 21.09.2010 г. в Агенцията по вписванията 
при РС – Първомай.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез 
публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – под-

робно описан в т. 1 от това решение.
3.2. Началната тръжна цена за обекта, описан 

в т. 1, е в размер 399 000 лв. без ДДС (съгласно 
доклада на оценителя):

3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на 

търга продажна цена еднократно да се изплати 
до деня  на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по 
сметка на Община Първомай – приходи от при-
ватизация.

3.2.4. Достигнатата на търга цена се облага с 
ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

3.3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
3.4. В договора за приватизация да се включат 

следните условия:
3.4.1. Купувачът да запази основна дейност 

на обекта на приватизация като автоспирка за 
срок 5 години считано от датата на подписване 
на договора за приватизация.

3.4.2. Договорът се разваля (прекратява) ед-
ностранно без предизвестие от общината при 
неизпълнение на условието по т. 3.4.1.

3.5. Определя депозит за участие на търга в 
размер 10 % от началната тръжна цена на обекта 
и краен срок за внасянето му до 17 ч. на 20-ия 
ден от датата на обнародване на това решение в 
„Държавен вестник“, вносим по сметка на Община 
Първомай, посочена в тръжната документация.

3.6. Утвърждава тръжна документация, съдър-
жаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за описания 
по т. 1 обект и определя цена за същата в размер 
100 лв. (без ДДС), която се заплаща в касата на 
Община Първомай. Тръжната документация се 
получава в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската адми-
нистрация – гр. Първомай, в срок до 15-ия ден 
вкл. от датата на обнародване на това решение 
в „Държавен вестник“.

3.7. Предложения за участие в търга се приемат 
в стая 104, отдел „Административно обслужване и 
деловодство“ на общинската администрация – гр. 
Първомай, в срок до 17 ч. на 20-ия ден вкл. от 
датата на обнародване на това решение в „Дър-
жавен вестник“.

3.8. Оглед на обявения за приватизация обект 
може да се извършва от лицата, закупили тръжна 
документация, всеки работен ден в срок до 17 ч. 
на 15-ия ден вкл. от датата на обнародване на 
това решение в „Държавен вестник“.

3.9. Публичният търг чрез явно наддаване да се 
проведе от 10 ч. на 22-рия ден считано от датата 
на обнародване на това решение в „Държавен 
вестник“ в стая 216 на общинската администра-
ция – гр. Първомай.

3.10. В случай на неявяване на кандидат да се 
обяви нов търг за продажба при същите условия, 
но със следните срокове:

3.10.1. Определя депозит за участие на търга в 
размер 10 % от началната тръжна цена на обекта 
и краен срок за внасянето му до 17 ч. на 50-ия 
ден от датата на обнародване на това решение в 
„Държавен вестник“, вносим по сметка на Община 
Първомай, посочена в тръжната документация.

3.10.2. Утвърждава тръжна документация и 
проектодоговор за продажба като част от нея, съ-
държаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за описания 
по т. 1 обект и определя цена за същата в размер 
100 лв. (без ДДС), която се заплаща в касата на 
Община Първомай. Тръжната документация се 
получава в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската адми-
нистрация – гр. Първомай, в срок до 45-ия ден 
вкл. от датата на обнародване на това решение 
в „Държавен вестник“.

3.10.3. Предложения за участие в търга се 
приемат в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската ад-
министрация – гр. Първомай, в срок до 17 ч. на 
50-ия ден вкл. от датата на обнародване на това 
решение в „Държавен вестник“.

3.10.4. Оглед на обявения за приватизация 
обект може да се извършва от лицата, закупили 
тръжна документация, всеки работен ден в срок 
до 17 ч. на 45-ия ден вкл. от датата на обнародване 
на това решение в „Държавен вестник“.

3.10.5. Публичният търг чрез явно наддаване 
да се проведе от 10 ч. на 52-рия ден считано 
от датата на обнародване на това решение в 
„Държавен вестник“ в стая 216 на общинската 
администрация – гр. Първомай.

4. Сроковете по точки от 3.5 до 3.9 и от 3.10.1 
до 3.10.5 се определят по реда на чл. 60 ГПК; 
когато последният ден на срока е неприсъствен, 
този ден не се брои и срокът изтича в следващия 
след него присъствен ден.

5. Упълномощава кмета на Община Първомай 
да извърши необходимите действия във връзка 
с организацията и провеждането на публичния 
търг и да подпише договор за приватизация със 
спечелилия търга участник. При несключване на 
договор за приватизация по вина на спечелилия 
търга да се вземе решение въз основа на прото-
кола на тръжната комисия за даване на нов срок 
за сключване на договор с класирания на второ 
място участник.

Председател: Д. Петков
8792

РЕШЕНИЕ № 526 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК 
във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9 НТК Общинският 
съвет – гр. Първомай, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и 
приватизационна оценка на следния недвижим 
нежилищен имот – частна общинска собственост: 
бивш „Керамичен цех“, с. Искра, община Пър-
вомай, представляващ поземлен имот № 000447 
с площ 30,915 дка, с НТП: друга производствена 
база, категория на земята: десета, девета, четвър-
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та, м. Гюргенлик, по картата на възстановената 
собственост за землище с. Искра, община Пър-
вомай, област Пловдив, при граници на имота: 
имот № 000285 – местен път на община Първомай; 
имот № 000059 – пасище с храсти на ДПФ; имот 
№ 000227 – др. жил. терен на ДПФ – МЗГ; имот 
№ 000999 – жил. територия на с. Искра. За имота 
е съставен акт  за ЧОС № 132 от 30.08.2007 г., 
вписан под № 105, том V, от 31.08.2007 г. в Аген-
цията по вписванията при РС – Първомай.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез 
публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – под-

робно описан в т. 1 от това решение.
3.2. Началната тръжна цена за обекта, описан 

в т. 1, е в размер 133 800 лв. без ДДС (съгласно 
доклада на оценителя):

3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на 

търга продажна цена еднократно да се изплати 
до деня  на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по 
сметка на Община Първомай – приходи от при-
ватизация.

3.2.4. Достигнатата на търга цена се облага с 
ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

3.3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
3.4. Определя депозит за участие на търга в 

размер 10 % от началната тръжна цена на обекта 
и краен срок за внасянето му до 17 ч. на 22-рия 
ден от датата на обнародване на това решение в 
„Държавен вестник“, вносим по сметка на Община 
Първомай, посочена в тръжната документация.

3.5. Утвърждава тръжна документация, съдър-
жаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за описания 
по т. 1 обект и определя цена за същата в размер 
100 лв. (без ДДС), която се заплаща в касата на 
Община Първомай. Тръжната документация се 
получава в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската ад-
министрация – гр. Първомай, в срок до 17-ия 
ден вкл. от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.

3.6. Предложения за участие в търга се приемат 
в стая 104, отдел „Административно обслужване и 
деловодство“ на общинската администрация – гр. 
Първомай, в срок до 17 ч. на 22-рия ден вкл. от 
датата на обнародване на това решение в „Дър-
жавен вестник“.

3.7. Оглед на обявения за приватизация обект 
може да се извършва от лицата, закупили тръжна 
документация, всеки работен ден в срок до 17 
ч. на 17-ия ден вкл. от датата на обнародване на 
това решение в „Държавен вестник“.

3.8. Публичният търг чрез явно наддаване да 
се проведе от 10 ч. на 24-ия ден считано от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ в стая 216 на общинската администра-
ция – гр. Първомай.

3.9. В случай на неявяване на кандидат да се 
обяви нов търг за продажба при същите условия, 
но със следните срокове:

3.9.1. Определя депозит за участие на търга в 
размер 10 % от началната тръжна цена на обекта 
и краен срок за внасянето му до 17 ч. на 52-рия 

ден от датата на обнародване на това решение в 
„Държавен вестник“, вносим по сметка на Община 
Първомай, посочена в тръжната документация.

3.9.2. Утвърждава тръжна документация и 
проектодоговор за продажба като част от нея, съ-
държаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за описания 
по т. 1 обект и определя цена за същата в размер 
100 лв. (без ДДС), която се заплаща в касата на 
Община Първомай. Тръжната документация се 
получава в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската адми-
нистрация – гр. Първомай, в срок до 47-ия ден 
вкл. от датата на обнародване на това решение 
в „Държавен вестник“.

3.9.3. Предложения за участие в търга се 
приемат в стая 104, отдел „Административно 
обслужване и деловодство“ на общинската ад-
министрация – гр. Първомай, в срок до 17 ч. на 
52-рия ден включително от датата на обнародване 
на това решение в „Държавен вестник“.

3.9.4. Оглед на обявения за приватизация обект 
може да се извършва от лицата, закупили тръжна 
документация, всеки работен ден в срок до 17 ч. 
на 47-ия ден вкл. от датата на обнародване на 
това решение в „Държавен вестник“.

3.9.5. Публичният търг чрез явно наддаване 
да се проведе от 10 ч. на 54-ия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ в стая 216 на общинската администра-
ция – гр. Първомай.

4. Сроковете по точки от 3.5 до 3.8 и от 3.9.1 
до 3.9.5 се определят по реда на чл. 60 ГПК; 
когато последният ден на срока е неприсъствен, 
този ден не се брои и срокът изтича в следващия 
след него присъствен ден.

5. Упълномощава кмета на Община Първомай 
да извърши необходимите действия във връзка 
с организацията и провеждането на публичния 
търг и да подпише договор за приватизация със 
спечелилия търга участник. Когато в установения 
срок не бъде сключен  договор за приватизация 
по вина на участника, спечелил търга, да се вземе 
решение въз основа на протокола на тръжната 
комисия за даване на нов срок за сключване на 
договор с класирания на второ място участник.

Председател: Д. Петков
8793

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 1008 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план за 
обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в зем-
лището на с. Сърнево; подобект: „Ел.  захранване 
на поземлен имот № 040023“, през поземлен имот 
№ 040021 в землището на с. Сърнево, община 
Раднево, област Стара Загора.

Председател: Т. Сотирова
8659
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РЕШЕНИЕ № 1009
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Раднево, одобрява ПУП – актуализиран план за 
регулация на база кадастрална карта, одобрена 
по реда на ЗКИР, за гр. Раднево, община Раднево.

Председател: Т. Сотирова
8660

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 976 
от 6 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5  ЗУТ Общин-
ският съвет – Разград, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване на общински земе-
делски поземлени имоти с № 61710.19.278 и имот 
с проектен № 61710.25.133 като част от имот 
61710.25.132 по кадастралната карта на  землището 
на Разград и имот № 001070 в землището на с. 
Ясеновец и парцеларни планове – ел. схема за 
присъединяване на обекта към електроразпре-
делителната мрежа  и В и К схема  за обект 
„Площадка за изграждане на интегрирана сис-
тема от съоръжения за третиране на неопасни 
отпадъци от регион Разград“, като разширение 
на съществуващо сметище в имот № 61710.19.277.

Решението подлежи  на оспорване по реда на 
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Разград.

Председател: Д. Добрев 
8657

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1885 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал.  1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по 
„Устройство на територията“ Общинският съ-
вет – гр. Самоков, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване на позем-
лен имот № 219015 в м. Кумански дол, землище 
с. Ковачевци, община Самоков, собственост на 
„Фърст Чойс Ленд Груп“ – АД, при обособена 
рекреационна устройствена зона – вилна зона 
(Ов), за изграждане на вилна сграда с показатели: 
плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на 
интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 
7 м; минимална озеленена площ – 50 %, съгласно 
приложения проект. Имотът подлежи на първа 
регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре-
шението подлежи на обжалване чрез общинския 
съвет до Административния съд – София област.

Председател: Л. Янкова
8656

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 217 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 19 от протокол № 3 
от 30.03.2011 г. на ОЕСУТ при Община Сандански 
Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява и 
съгласува ПУП – ПРЗ на XIV-95 в кв. 6 и поземлен 
имот 100 в кв. 16 по плана с. Лиляново, община 
Сандански, за обект:  „Индивидуално жилищно 
строителство“, като променя уличната регулация 
на предвидената с действащия план  нереализи-
рана улица с о. т. 98-99-100, като отпада частта 
от улицата в поземлени имоти пл. № 95, № 100, 
№ 102 и № 104, и намалява напречния є профил 
от 9 м на 6 м. Променя улицата по трасето на 
съществуващ път в участъка на поземлени имоти 
пл. № 99, № 100, № 102 и № 104, като предвижда 
същата с  напречен профил 6 м.

От УПИ XIV-95 и имот пл. № 100 образува 
нов УПИ XIV-95, 100  в кв. 6,  като източната 
регулационна линия на новообразувания УПИ 
се проведе  по имотните граници на имот пл. 
№ 95 и № 100. Предвижда се свободно основно 
ниско застрояване и допълващо застрояване на 
гаражи в УПИ XIV-95, 100.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Сандански пред Административния съд – Бла-
гоевград.

Председател: Ат. Стоянов
8609

РЕШЕНИЕ № 218 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 20 от протокол 
№ 3 от 30.03.2011 г. на ОЕСУТ при Община 
Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, 
одобрява ПУП – парцеларен план за проектно 
трасе на водопровод и на канал за отпадни води 
до имот 034018 в м. Кънлиица, землището на с. 
Ново Делчево и с. Дамяница, община Сандански. 
Трасето на водопровода и трасето на канала за 
отпадни води започват от улица с осеви точки 
о. т. 18 – о. т. 22 от уличната мрежа на с. Ново 
Делчево, община Сандански, минава през имот 
№ 000 164 – повърхностни води – канал, м. Кън-
лиица, землището на с. Ново Делчево, община 
Сандански, и достигат до имот 034018, м. Кън-
лиица, землището на с. Ново Делчево, община 
Сандански.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Сандански пред Административния съд – Бла-
гоевград.

Председател: Ат. Стоянов
8610
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РЕШЕНИЕ № 219
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 21 от протокол 
№ 3 от 30.03.2011 г. на ОЕСУТ при Община 
Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, 
одобрява ПУП – парцеларен план на кабел ни-
ско напрежение до имот 034018 в м. Кънлиица, 
землището на с. Ново Делчево и с. Дамяница, 
община Сандански. Трасето на кабел ниско напре-
жение започва от съществуващ електропровод в 
улица с осеви точки о. т. 18 – о. т. 19 от уличната 
мрежа на с. Ново Делчево, община Сандански, 
преминава през имот № 000164 – повърхностни 
води – канал, м. Кънлиица в землището на с. 
Ново Делчево, община Сандански, като достига 
до имот № 034018, м. Кънлиица, землище на с. 
Ново Делчево, община Сандански.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Сандански пред Административния съд – Бла-
гоевград.

Председател: Ат. Стоянов
8611

РЕШЕНИЕ № 220 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 24 от протокол 
№ 6 от 30.03.2011 г. на ОЕСУТ при Община 
Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, 
одобрява ПУП – парцеларен план за проектно 
трасе на електропровод – външно ел. захран-
ване 20 kV за имоти № 065004 и № 065006 в м. 
Курило, землището на с. Плоски, община Сан-
дански. Трасето на електропровода започва от 
съществуващ стълб в имот 000422 – полски път в 
м. Горничето, землището на с. Плоски, пресича 
имот 000024 – път IV клас на община Сандански, 
и достига до имот 065004 на инвеститора. Нов 
кабел, започващ от новопроектирания КТП в 
имот 065004, пресича имот 065029 – полски път 
в м. Курило, землище на с. Плоски, и достига 
до имот 065006 на инвеститора.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение-
то подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 
обнародването  в  „Държавен вестник“ чрез 
Община Сандански пред Административния 
съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов
8612

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

РЕШЕНИЕ № 994 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 9  от 18.05.2011 г.,  
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за изгражда-
не на строеж: „Външно електрозахранване – елек-
тропроводно отклонение (въздушнокабелен пре-
ход), подземна кабелна електропроводна линия 
20 kV и площадка за  изграждане на комплектен 
трансформаторен пост“ към обект: „Фотоволта-
ична централа“, намираща се в ПИ № 000443, 
землището на с. Мезек, през имоти ПИ № 000066, 
000068, 000208, 117001, намиращи се в землището 
на с. Мезек, собственост на Община Свиленград.

Неразделна част от решението са приложеният 
план и приложените графична и текстова част.

Председател: Т. Коларова
8661

РЕШЕНИЕ № 995 
от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 9 от 18.05.2011 г., 
Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за външно 
електро- и В и К захранване на ПИ № 065015, м. 
Над село, в землището на с. Чернодъб през имо-
ти – за водопровод и канализация ПИ № 065009, 
ПИ № 045, за електропровод ПИ № 303, намиращи 
се в м.  Над село, землището на с. Чернодъб, 
представляващи полски път и пасища, собственост 
на Община Свиленград,

Неразделна част от решението са приложеният 
план и приложените графична и текстова част.

Председател: Т. Коларова
8662

РЕШЕНИЕ № 996 
от  30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 9 от 18.05.2011 г., 
Общинският съвет – Свиленград,  реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за изграж-
дане на електропровод – кабелна линия СН, 
захранващ обект: „Фотоволтаична система за 
производство на електроенергия“, намиращ се в 
ПИ № 284017 в землището на Свиленград, през 
имоти ПИ № 00006, 000479, 000498, 100471, 10476 и 
284024, намиращи се в землището на Свиленград.

Неразделна част от решението са приложеният 
план и приложените графична и текстова част.

Председател: Т. Коларова
8663

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 729 
от 6 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ  Общинският съвет – гр. 
Харманли, одобрява проекта за изменение на 
парцеларен план за обект: „Присъединяване към 
мрежа СрН на фотоволтаични генератори“ в 
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ПИ 514004, м. Терзика, землище на с. Черепово, 
община Харманли, с инвеститор „Алти“ – ООД, 
Хасково,  съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли 
пред Административния  съд – Хасково.

Председател: П. Делчев
8664

РЕШЕНИЕ № 731 
от 6 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харман-
ли, одобрява парцеларен план и специализирана 
план-схема за изграждане на кабелна линия 20 kV 
между ЖР стълб 184/67 на извод с. Орешец от 
пст Харманли и ЖР 110/54/27 на извод Тополово 
от пст Маджарово  в поземлен имот № 142001, 
м. Алиибрямовия връх, землище на с. Върбово, 
община Харманли,  като трасето с дължина 
1535,38 м преминава през имот  № 142001 – об-
щинска частна собственост, с начин на трайно 
ползване – дървопроизводителни горски площи 
по КВС на землище с. Върбово, съгласно гра-
фичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли 
пред Административния съд – Хасково.

Председател: П. Делчев
8665

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 750 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема и парцеларен план за 
електрозахранване за поземлен имот № 031027, 
м. Чифлика, землище на с. Въгларово, община 
Хасково.

За поземлен имот № 031027, землище с. Въгла-
рово, община Хасково, се определя предназначение 
„За малка винарна“ при следните показатели на 
застрояване:

етажност – 1 до 3 етажа; 
височина от 3 до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8794

РЕШЕНИЕ № 752 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подро-
бен устройствен план – план за застрояване за 
поземлени имоти № 000440 и № 000441, м. Юрта, 
землище с. Тракиец, община Хасково.

За поземлени имоти № 000440 и № 000441, м. 
Юрта, землище с. Тракиец, се определя предназ-
начение „За рибарник“ при следните показатели 
на застрояване:

височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич-

ната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8795

РЕШЕНИЕ № 753 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен 
устройствен план – план за застрояване, план-
схема и парцеларен план за електрозахранване 
за поземлен имот № 77195.375.8 по кадастралната 
карта на гр. Хасково, м. Халилово.

За поземлен имот № 77195.375.8 по кадастрал-
ната карта на гр. Хасково се определя предназ-
начение „За складови дейности“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – 1 до 3 етажа; 
височина от 3 до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линията на застрояване да отстои на най-

малко 5 м от северозападната имотна граница 
и на най-малко 5 м от южната имотна граница.

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8796
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РЕШЕНИЕ № 754 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява под-
робен устройствен план – план за застрояване, 
план-схема за електрозахранване и комуни-
кационно-транспортен план за поземлен имот 
№ 77195.154.71, м. Кабаджа, землище гр. Хасково, 
община Хасково.

За поземлен имот № 77195.154.71 се определя 
застрояване „За фотоволтаична централа“ при 
следния режим за имота:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линията на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8797

РЕШЕНИЕ № 755 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ха-
сково, отказва да одобри подробен  устройствен 
план – план за застрояване за поземлен имот 
№  77195.450.27 по кадастралната карта на гр. 
Хасково, м. Сучукмаз.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8798

РЕШЕНИЕ № 756 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен 
устройствен план – план за застрояване, план-
схема и парцеларен план за електрозахранване и 
водоснабдяване и комуникационно-транспортен 
план за поземлен имот № 77195.424.48 по ка-
дастраната карта на гр. Хасково, м. Идимирли.

За поземлен имот № 77195.424.48 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково, м. Идимирли, се 
определя предназначение „За жилищни нужди“ 
при следните показатели на застрояване:

етажност – от 1 до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8799

РЕШЕНИЕ № 757 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен 
устройствен план – план за застрояване, план-
схема и парцеларен план за електрозахранване и 
водоснабдяване и комуникационно-транспортен 
план за поземлен имот № 77195.424.50 по ка-
дастраната карта на гр. Хасково, м. Идимирли.

За поземлен имот № 77195.424.50 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково, м. Идимирли, се 
определя предназначение „За жилищни нужди“ 
при следните показатели на застрояване:

етажност – 1 до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8800

РЕШЕНИЕ № 759 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен 
устройствен план – план за застрояване, план-
схема и парцеларен план за електрозахранване и 
водоснабдяване и комуникационно-транспортен 
план за поземлен имот № 051005, м. Кору янъ, 
землище с. Гълъбец, община Хасково.

За поземлен имот № 051005, м. Кору янъ, зем-
лище с. Гълъбец, община Хасково, се определя 
предназначение „За кравеферма“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – до 2 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8801

РЕШЕНИЕ № 760 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен 
устройствен план – план за застрояване, план-
схема и парцеларен план за електрозахранване 
и  водоснабдяване за поземлен имот № 051027, м. 
Азалъ кору, землище с. Конуш, община Хасково.

За поземлен имот № 051027, м. Азалъ кору, 
землище с. Конуш, община Хасково, се определя 
предназначение „За жилищни нужди“ при след-
ните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8802

РЕШЕНИЕ № 761 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаско-
во, одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, план-схема и парцеларен план 
за електрозахранване и водоснабдяване и ко-
муникационно-транспортен план за поземлен 
имот № 77195.539.15 по кадастралната карта на 
гр. Хасково (м. Хъвил дере).

За поземлен имот № 77195.539.15 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково се определя пред-
назначение „За камера и площадка за обработка 
на компост за гъбопроизводство“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – 1 до 3 етажа; 
височина – от 3 до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8803

РЕШЕНИЕ № 762 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема и парцеларен план за 
електрозахранване и водоснабдяване и комуни-
кационно-транспортен план за поземлен имот 
№ 77195.539.16, по кадастралната карта на гр. 
Хасково (м. Хъвил дере).

За поземлен имот № 77195.539.16 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково се определя пред-
назначение „За камера и площадка за обработка 
на компост за гъбопроизводство“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – 1 до 3 етажа; 
височина – от 3 до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8804

РЕШЕНИЕ № 763 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява 
подробен устройствен план – изменение на пла-
на за улична регулация и изменение на плана 
за регулация за кв. 123, 124, 125 и 605, Хасково.

Променя се уличната регулация по бул. Илин-
ден, ул. Кокиче, ул.  Завоя, ул. Гюмюрджина и 
ул. Дервент.

Изменят се координатите на осови точки с 
номера 495, 510, 682, 2340, 490, 509, 680. Премахва 
се улица с осови точки 498 и 2348, като о.т. 2348 
се заличава.

Вследствие изменението на плана за улична 
регулация се променят очертанията и размерите 
на следните урегулирани поземлени имоти:

В квартал 123: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ 
IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII.

В квартал 124: УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, 
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ 
XVIII, УПИ XIX, УПИ XX и УПИ XXI.

В квартал 125: УПИ I и УПИ VIII.
В квартал 605: УПИ I.



БРОЙ 58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  67   

Вследствие изменението на плана за улична 
регулация се образуват следните нови урегулирани 
поземлени имоти:

В квартал 125: УПИ IX и УПИ Х „За общест-
вено обслужване“.

В квартал 605: УПИ V „За обществено об-
служване“.

Изменението на плана за регулация е пока-
зано с кафяви линии, щрихи и надписи и зелени 
надписи в проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8805

РЕШЕНИЕ № 764 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и 
чл. 208 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одо-
брява подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация на кв. 655, 656 и 657, Хасково.

Заличава се улица с осови точки о.т. 148 – о.т. 
149 – о.т. 150 – о.т. 151 – о.т. 218 – о.т. 219.

Изменя се улица с осови точки о.т. 148 – о.т. 
152 – о.т. 153, като се заличава о.т. 152. Запад-
ната уличнорегулационна линия не се изменя, 
а източната полуширина на новопроектираната 
улица о.т. 148 – о.т. 153 е 5,25 м (от които 1,75 м 
тротоар).

Изменя се оста на част от бул. Освобождение 
между о.т. 216 – о.т. 2776, като се запазва габа-
ритът на улицата.

Изменя се уличната регулация по ул. Бело-
градчик, като се проектира улица с ширина 12 м 
с два тротоара по 2,50 м и две улични платна 
по 3,50 м.

Проектират се следните нови улици:
улица с осови точки о.т. 148 – о.т. 3383 – о.т. 

3384 – о.т. 3385 – о.т. 3386 – о.т. 3387 – о.т. 
3388 – о.т. 3389 – о.т. 3390;

задънена улица с осови точки о.т. 3383 – о.т. 
3391 с ширина 5 м (две платна по 1,75 м и два 
тротоара по 0,75 м) за обслужване на поземлени 
имоти 77195.739.92, 77195.739.93, 771953.739.95;

задънена улица с осови точки о.т. 3388 – о.т. 
3392 – о.т. 3393 с ширина 3,50 м между о.т. 
3388 – о.т. 3392 и 5 м между о.т. 3392 – о.т. 3393 
за обслужване на поземлени имоти 77195.739.97, 
77195.739.100;

задънена улица с осови точки о.т. 3389 – о.т. 
3394 – о.т. 3395 – о.т. 3396 – о.т. 3397 – о.т. 
3398 – о.т. 3399 – о.т. 3400 – о.т. 3401 – о.т. 3402 
с ширина 6 м (две платна по 2,25 м и два тро-
тоара по 0,75 м) за обслужване на поземлени 
имоти 77195.739.102, 771953.739.104, 77195.739.103, 
77195.739.45, 77195.739.119, 77195.739.118, 77195.739.122, 
77195.739.110.

Вследствие промяната на уличната регулация 
в кв. 656 настъпват следните промени:

Заличават се следните урегулирани поземлени 
имоти – УПИ II, УПИ III, УПИ V, УПИ VI и 
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х, УПИ ХI, 
УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ 

XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ 
ХХ, УПИ ХХI, УПИ XXIV, УПИ XXV, УПИ 
XXVI, УПИ XXVIII, УПИ ХХХ.

УПИ I, УПИ IV, УПИ ХХIII, УПИ XXVII, 
УПИ XXXI, УПИ XXXII, УПИ XXXIII, УПИ 
ХХХV променят очертанията и размерите си. 
Предназначението на УПИ I, УПИ IV, УПИ 
XXXI, УПИ XXXV е „За обществено обслужване“. 
Предназначението на УПИ XXVII е „За детска 
градина“. УПИ XXIII се отрежда за поземлен 
имот 77195.739.124. УПИ XXXII се отрежда за 
поземлен имот 77195.739.123. УПИ XXXIII се 
отрежда за поземлен имот 77195.739.121.

В кв. 656 се проектират следните нови урегу-
лирани поземлени имоти:

УПИ ХХХVI с предназначение „За обществено 
обслужване“;

УПИ ХХХVII се отрежда за поземлен имот 
77195.739.93; 

УПИ ХХХVIII се отрежда за поземлен имот 
77195.739.92;

УПИ ХХХIX се отрежда за поземлен имот 
77195.739.95;

УПИ ХL се отрежда за поземлен имот 
77195.739.96;

УПИ ХLI се отрежда за поземлен имот 
77195.739.42;

УПИ XLII се отрежда за поземлен имот 
77195.739.97;

УПИ XLIII се отрежда за поземлени имоти 
77195.739.98 и 77195.739.99;

УПИ XLIV с предназначение „За жилищно 
строителство“;

УПИ XLV с предназначение „За жилищно 
строителство“;

УПИ XLVI се отрежда за поземлен имот 
77195.739.119;

УПИ XLVII с предзначение „За обществено 
обслужване“;

УПИ XLVIII се отрежда за поземлен имот 
77195.739.120;

УПИ XLIX се отрежда за поземлен имот 
77195.739.45;

УПИ L се отрежда за поземлен имот 
77195.739.125;

УПИ LI се отрежда за поземлени имоти 
77195.739.126 и 77195.739.127.

Вследствие изменението на плана за улич-
ната регулация по ул. Белоградчик се променя 
северната граница на кв. 655 и кв. 657, Хасково.

Променят се очертанията и размерите на 
следните урегулирани поземлени имоти:

В кв. 655: УПИ I, II 739.279, III 739.284, IV 
739.286, V 739.463, 739.287, 739.290, 739.291, 739.292.

В кв. 657: УПИ I „За комплексно жилищно 
строителство“, II „За комплексно жилищно 
строителство“.

Изменението на плана за регулация е пока-
зано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи 
в проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8806
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РЕШЕНИЕ № 765 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 18 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устрой-
ствен план – план за застрояване за поземлен 
имот № 77195.742.55, Лесопарк „Кенана“, Хасково.

За поземлен имот № 77195.742.55, Хасково, се 
определя застрояване „За Телекомуникационна 
станция“ при следния режим на застрояване за 
имота:

етажност – 1 етаж; 
височина – до 4 м;
височина на техническото съоръжение – до 

30 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич-

ната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8807

РЕШЕНИЕ № 766 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и 
чл. 18 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – изменение 
на плана за улична регулация и изменение на 
плана за регулация и на плана за застрояване на 
имоти с идентификатори 77195.429.60; 77195.429.61; 
77195.429.62; 77195.429.63; 77195.429.35; 77195.429.36; 
77195.429.16 и 77195.429.17, Хасково.

С плана за регулация се изменят трасето и 
габаритите на улица с осови точки с номера 178, 
2980, 2987, 2829, 2830, 2831 и 2991. Новото трасе 
на улицата е определено от осови точки с номера 
178, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397 
и 3396. Новопроектираната улица е с ширина 
12 м – две платна по 4 м и два тротоара по 2 м.

Проектира се улица с нови осови точки с 
номера 3394 и 3395 с ширина 6 м – платно 4 м и 
тротоари съответно 0,75 м и 1,25 м.

Проектира се улица с нови осови точки с 
номера 3405, 3395 и 3397 с ширина 6 м – платно 
4 м и тротоари съответно 0,75 м и 1,25 м.

С новопроектираните улици се оформят три 
нови квартала с номера 795, 796 и 797.

В кв. 795 се урегулират шест поземлени имота, 
които се отреждат „За жилищно строителство“ 
в условията на чл. 19, ал. 1 ЗУТ.

В кв. 796 се урегулират дванадесет поземлени 
имота, които се отреждат „За жилищно строи-
телство“ в условията на чл. 19, ал. 1 ЗУТ.

В кв. 797 се урегулират петнадесет поземлени 
имота, които се отреждат „За жилищно строи-
телство“ в условията на чл. 19, ал. 1 ЗУТ и един 
УПИ XVI, който се отрежда „За обществено 
обслужване“.

Изменението на плана за регулация е показано 
със зелени и кафяви линии и надписи в проекта.

За кв. 795, 796 и 797, Хасково, се определя 
устройствена зона „Жм“ – жилищна зона с 
преобладаващо застрояване с малки височина, 
плътност и интензивност.

Урегулираните поземлени имоти с предназ-
начение „За жилищни нужди“ са със следния 
режим на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
УПИ XVI „За обществено обслужване“, кв. 

797, е със следния режим на застрояване:
етажност – до 3 етажа;
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич-

ната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8808

РЕШЕНИЕ № 767 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема за електрозахранване за 
поземлен имот № 77195.128.5 по кадастралната 
карта на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).

За поземлен имот № 77195.128.5 по кадастрал-
ната карта на Хасково се определя предназначение 
„За жилищни нужди и складови дейности“ при 
следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителните линии на застрояване за 

складови дейности отстоят на 15 м от западната, 
северната и североизточната имотна граница на 
имот № 77195.128.5.

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8809
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РЕШЕНИЕ № 768
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема за електрозахранване за 
поземлен имот № 77195.131.4 по кадастралната 
карта на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).

За поземлен имот № 77195.131.4 по кадастрална-
та карта на гр. Хасково се определя предназначение 
„За складови дейности и обществено обслужване“ 
при следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8810

РЕШЕНИЕ № 769 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема за електрозахранване, 
план-схема и парцеларен план за водоснабдяване 
за поземлен имот № 77195.129.26 по кадастралната 
карта на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).

За поземлен имот № 77195.129.26 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково се определя пред-
назначение „За жилищни нужди“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8811

РЕШЕНИЕ № 770 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 

застрояване, план-схема за електрозахранване, 
план-схема и парцеларен план за водоснабдяване, 
комуникационно-транспортна схема за поземлен 
имот № 77195.374.10 по кадастралната карта на 
гр. Хасково (м. Халилово).

За поземлен имот № 77195.374.10 по кадастрал-
ната карта на гр. Хасково се определя предназ-
начение „За склад за селскостопанска техника“ 
при следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителната строителна линия да отстои 

на 25 м от края (ръба) на платното за движение 
съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8812

РЕШЕНИЕ № 771 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схеми и парцеларни планове 
за водоснабдяване и електрозахранване, транс-
портно-комуникационен план и парцеларен план 
за пътна връзка за поземлен имот № 77195.231.4, 
м. Идимирли, гр. Хасково.

За поземлен имот № 77195.231.4, м. Идимирли, 
гр. Хасково, се определя предназначение „За ав-
торемонтна работилница, паркинг и офиси“ при 
следния режим на застрояване за имота:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,5;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8813

РЕШЕНИЕ № 772 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
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одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема и парцеларен план за 
електрозахранване, комуникационно-транспор-
тен план за поземлен имот № 77195.424.148, гр. 
Хасково (м. Идимирли).

За поземлен имот № 77195.424.148 по кадас-
тралната карта на гр. Хасково се определя пред-
назначение „За жилищни нужди и шивашки цех“ 
при следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8814

РЕШЕНИЕ № 773 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схеми и парцеларни планове 
за електрозахранване и водоснабдяване, комуни-
кационно-транспортен план и парцеларен план 
за пътна връзка за поземлен имот № 77195.170.50, 
гр. Хасково (м. Балакли).

За поземлен имот № 77195.170.50 по кадастрал-
ната карта на гр. Хасково, м. Балакли, се опреде-
ля предназначение „За обществено обслужване“ 
(заведение за бързо хранене, магазин, офиси и 
мотел) при следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8815

РЕШЕНИЕ № 774 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема и парцеларен план за во-

доснабдяване и план-схема за електрозахранване 
за част от имот № 077007, м. Куле ери, землище 
с. Големанци, община Хасково.

За поземлен имот № 077007, м. Куле ери, зем-
лище с. Големанци, община Хасово, се определя 
предназначение „За складови нужди за селско-
стопанска продукция и инвентар“ при следните 
показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – от 3 до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8816

РЕШЕНИЕ № 775 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаско-
во, одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, план-схеми и парцеларен план 
за електрозахранване и водоснабдяване, пътна 
връзка за поземлен имот № 044006, м. Терс дере, 
землище с. Клокотница, община Хасково.

За поземлен имот № 044006, м. Терс дере, 
землище с.  Клокотница, се определя предназ-
начение „За автоморга с дейности по събиране, 
временно съхранение и разкомплектуване на 
излезли от употреба моторни превозни средства“ 
при следните показатели на застрояване:

височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Ограничителната строителна линия да отстои 

на 25 м от края (ръба) на платното за движение 
съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.

Линиите на застрояване и разположението 
на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8817

РЕШЕНИЕ № 776 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
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застрояване и план-схема за електрозахранване 
за поземлен имот № 77195.127.1 по кадастралната 
карта на гр. Хасково, м. Дерекьой топра.

За поземлен имот № 77195.127.1 (проектен 
№ 77197.127.52) по кадастралната карта на гр. Ха-
сково се определя предназначение „За жилищни 
нужди“ при следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8818

РЕШЕНИЕ № 777 
от 24 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, 
одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване, план-схема за електрозахранва-
не и схема на пътна връзка за поземлен имот 
№ 77195.127.13 по кадастралната карта на гр. Ха-
сково, м. Дерекьой топра.

За поземлен имот № 77195.127.13 се определя 
предназначение „За жилищни нужди, складови 
дейности, обществено и делово обслужване“ при 
следните показатели на застрояване:

етажност – до 3 етажа; 
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Хасковския административен съд.

Председател: Д. Делчев
8819

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ № 663 
от 8 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Царево, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за изграждане на кабелно ел. захран-
ване за обект „Бетонов център и складова база“ 
УПИ ІV (ПИ 44094.18.132) в м. Хаджияневци, 
землище с. Лозенец.

Обявява графичната част на парцеларния план, 
регистъра на координатните точки и регистъра 
на засегнатите от трасето имоти за неразделна 
част от това решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административ-
ния съд – Бургас, в 14-дневен срок от датата на 
съобщаването му.

Председател: Д. Градев
8653

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 
ШУМЕН

ЗАПОВЕД № РД-15-114 
от 11 юли 2011 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол от 22.06.2011 г. на 
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ одобрявам 
плана на новообрзуваните имоти за новообра-
зувани имоти № 653.129, 653.130, 653.70, 653.611, 
651.177, 651.171, 651.172, 651.160, 651.155, 651.156, 
651.154, 651.23, 651.296, 651.295, 651.294, 651.293, 
651.231, 651.232, 651.233, 651.234, 651.142, 651.321, 
651.322, 651.326 и 651.327, намиращи се в м. Под 
манастира, землището на гр. Шумен.

Жалби срещу заповедта относно така одо-
брения план на новообразуваните имоти могат 
да се подават от заинтересуваните лица чрез 
областния управител на област Шумен пред Ад-
министративния съд – Шумен, в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.

Областен управител: Д. Александров
8632

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 774 
от 29 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун-
джа“ – Ямбол, одобрява  проекти  за подробен 
устройствен план – парцеларни  планове за: 

1. Трасе на подземен ел. кабел Ср.Н 20 kV от 
ВЛ 20 kV  извод „Чукарово“ до ПИ 66010 по КВС 
на землище с. Генерал Тошево.

2. Трасе на пътна връзка за урегулиран позем-
лен имот № I-147 за складова база за зеленчуци и 
плодове по КВС на землище с. Кукорево.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез община 
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

Председател: Г. Георгиев
8608
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57. – Министерството на земеделието и храните на основание § 3, ал. 4 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за горите обнародва:

Подробен  списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити от физически, юридически 
лица и общини в резултат на извършени замени по реда на чл. 15б от Закона за горите през периода 
2003 – 2009 г., както и на имотите, на които е променено предназначението преди влизане в сила на 

мораториума върху промяната на предназначението им

№ 
по 
ред

Номер/иден-
тификатор на 
поземлен имот 
от държавния 
горски фонд, 
участвал в за-

мяна

Землище Площ 
в дка

Издадени заповеди и 
приети решения на 
МС за промяна на 
предназначението

Площ в 
дка по 

издадени 
заповеди/
решения 
на МС за 
промяна 
на пред-

назначени-
ето

В терито-
риалния 
обхват на 
дейност на 
регионална 
дирекция 
по горите

Влезли 
в сила 
запове-
ди или 

решения 
на МС 
за про-
мяна на 
предназ-
начение-
то преди 
морато-
риума

1 2 3 4 5 6 7 8

1 151007 гр. Берковица 5,157 Заповед РД 49-132 от 
25.05.2006 г. на МЗГ

5,157 Берковица да

2 151008 гр. Берковица 3,003 Заповед РД 49-132 от 
25.05.2006 г. на МЗГ

3,003

3 037053 с. Богослов 25,998 Заповед РД 49-76 от 
22.02.2007 г. на МЗГ

 9,800 Кюстендил да

4 000423 с. Савойски 0,741 Заповед РД 49-77 от 
22.02.2007 г. на МЗГ

0,741 Кюстендил да

5 000436 с. Савойски 2,001 Заповед РД 49-79 от 
22.02.2007 г. на МЗГ

2,001 Кюстендил да

6 000550 с. Преколни-
ца

0,500 Заповед РД 49-158 от 
05.07.2006 г. на МЗГ

0,500 Кюстендил да

7 062001 гр .  Па з ар -
джик

90,241   

8 000493 гр. Пирдоп 7,386 Заповед РД 49-293 от 
22.12.2003 г. на МЗГ

7,386 София не

9 042059 гр. Созопол 20,921

10 000494 с. Горни Ло-
зен

56,105 Заповед РД 49-329 от 
25.08.2005 г. на МЗГ

2,078 София да

11 000096 с. Кокаляне 14,240

12 000372 с. Герман 28,508

13 000298 с. Горубляне 17,492

14 000607 с. Яковци 3,458   

15 000243 гр. Разлог 66,000 З а п о в е д  3 1 4  о т 
18.12.2007 г. на ДАГ

10,002 Благоевград да

З а п о в е д  3 2 8  о т 
20.12.2007 г. на ДАГ

22,000 Благоевград да

З а п о в е д  3 1 3  о т 
18.12.2007 г. на ДАГ

6,500 Благоевград да

З а п о в е д  3 1 5  о т 
18.12.2007 г. на ДАГ

6,500 Благоевград да

16 000265 гр. Разлог 109,016

17 000244 гр. Разлог 123,595
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1 2 3 4 5 6 7 8

18 000584 гр. Разлог 219,865

19 000237 гр. Разлог 40,000

20 000236 гр. Разлог 19,000

21 000235 гр. Разлог 19,000

22 000232 гр. Разлог 13,000

23 000231 гр. Разлог 15,000 Заповед РД 49-254 от 
10.07.2007 г. на МЗГ

7,500 Благоевград да

Заповед РД 49-250 от 
10.07.2007 г. на МЗГ

9,500 Благоевград да

24 000230 гр. Разлог 15,000 З а п о в е д  2 9 8  о т 
18.02.2008 г. на ДАГ

14,999 Благоевград да

25 046164 гр. Средец 3,999

26 204035 гр. Несебър 27,782

27 част от имот 
000007

с. Китен 5,300

28 042034 гр. Созопол 31,336

29 009030 Крайморие 2,133

30 000046 с. Соколите 1,000

31 000617 с. Соколите 2,268

32 044035 с. Богойна 2,520

33 000528 с. Савойски 11,999 Заповед  2 0 2 9  о т 
05.12.2008 г. на ДАГ

9,890 Кюстендил не

34 104013 гр. Брезник 4,076

35 104014 гр. Брезник 3,677

36 104015 гр. Брезник 1,369

37 000536 с. Савойски 4,500

38 000540 с. Савойски 7,625

39 000542 с. Савойски 21,730

40 019252 с. Преколни-
ца

3,948

41 076081 с. Ново село 21,725 З а п о в е д  2 7 9  о т 
11.02.2008 г. на ДАГ

7,865 Кюстендил да

42 076088 с. Ново село 8,275

43 076089 с. Ново село 20,560

44 076090 с. Ново село 17,924

45 076091 с. Ново село 18,783

46 076093 с. Ново село 6,842

47 100001  Църква 9,999 З а п о в е д  7 7 1  о т 
30.04.2008 г. на ДАГ

общо 
38,999

Кюстендил да

З а п о в е д  7 7 0  о т 
30.04.2008 г. на ДАГ

общо 
11,001

Кюстендил да

48 100002  Църква 16,969 З а п о в е д  7 7 1  о т 
30.04.2008 г. на ДАГ

общо 
38,999

Кюстендил да

49 002136 с. Витошко 11,775

50 101002 Даскалово 16,000 З а п о в е д  2 0 3  о т 
01.02.2008 г. на ДАГ

16,000 Кюстендил да

51 100009 Даскалово 19,000 З а п о в е д  7 7 1  о т 
30.04.2008 г. на ДАГ

общо 
38,999

Кюстендил да
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52 1/2 идеална 
част от имот 

101001

Даскалово 1,000

53 100007 Даскалово 8,000 З а п о в е д  7 7 0  о т 
30.04.2008 г. на ДАГ

общо 
11,001

Кюстендил да

54 1/2 идеална 
част от имот 

101001

Даскалово 1,000

55 100008 Даскалово 15,000

56 000714 с. Сапарева 
баня

20,000 Заповед  1 2 1 7  о т 
26.06.2008 г. на ДАГ

10,000 Кюстендил да

Заповед  1 2 1 6  о т 
26.06.2008 г. на ДАГ

10,000 Кюстендил да

57 000720 с. Сапарева 
баня

13,808

58 000711 с. Сапарева 
баня

6,593

59 000716 с. Сапарева 
баня

77,460 З а п о в е д  2 2 8  о т 
07.02.2008 г. на ДАГ

9,463 Кюстендил не

З а п о в е д  5 3 8  о т 
26.03.2008 г. на ДАГ

9,265 Кюстендил не

Заповед РД 49-276 от 
17.07.2007 г. на МЗГ

9,541 Кюстендил не

З а п о в е д  2 2 7  о т 
07.02.2008 г. на ДАГ

7,336 Кюстендил не

З а п о в е д  3 5 0  о т 
26.02.2008 г. на ДАГ

9,833 Кюстендил не

60 000660 с. Сапарева 
баня

49,639 З а п о в е д  3 2 5  о т 
21.02.2008 г. на ДАГ

9,500 Кюстендил не

З а п о в е д  2 2 3  о т 
07.02.2008 г. на ДАГ

9,500 Кюстендил не

61 000704 с. Сапарева 
баня

5,962

62 000626 с. Сапарева 
баня

18,156

63 000609 с. Сапарева 
баня

9,559

64 000685 с. Сапарева 
баня

66,857 З а п о в е д  4 5 0  о т 
12.03.2008 г. на ДАГ

6,633 Кюстендил не

Заповед РД 49-275 от 
17.07.2007 г. на МЗГ

6,523 Кюстендил да

З а п о в е д  4 5 1  о т 
12.03.2008 г. на ДАГ

6,000 Кюстендил не

З а п о в е д  5 3 9  о т 
26.03.2008 г. на ДАГ

10,000 Кюстендил не

З а п о в е д  3 0 5  о т 
18.02.2008 г. на ДАГ

8,000 Кюстендил не

65 000688 с. Сапарева 
баня

38,484 Заповед РД 49-277 от 
17.07.2007 г. на МЗГ

9,554 Кюстендил не

66 000735 с. Сапарева 
баня

3,503
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67 000454 с. Сапарева 
баня

43,436 З а п о в е д  2 2 6  о т 
07.02.2008 г. на ДАГ

8,947 Кюстендил не

З а п о в е д  3 0 6  о т 
18.02.2008 г. на ДАГ

8,462 Кюстендил не

68 000627 с. Сапарева 
баня

21,021

69 000676 с. Сапарева 
баня

26,655

70 000617 с. Сапарева 
баня

44,487

71 000677 с. Сапарева 
баня

23,883 Заповед РД 49-273 от 
17.07.2007 г. на МЗГ

7,883 Кюстендил не

Заповед РД 49-274 от 
17.07.2007 г. на МЗГ

8,000 Кюстендил не

72 000163 с. Чифлик 0,785

73 001159 с. Чифлик 9,215

74 019030 с. Цар Калоян 1,500 Заповед РД 49-90 от 
09.03.2007 г. на МЗГ

1,500 Пловдив да

75 116014 с. Марково 7,795 Заповед РД 49-89 от 
09.03.2007 г. на МЗГ

7,795 Пловдив да

76 116015 с. Марково 9,197 Заповед РД 49-89 от 
09.03.2007 г. на МЗГ

9,197

77 100009 с. Островче 7,284

78 095003 с. Смирнен-
ски

4,890

79 441006 гр. Смолян 22,474

80 587003 гр. Смолян 56,498

81 587007 гр. Смолян 13,333

82 583016 гр. Смолян 11,931

83 583009 гр. Смолян 1,595

84 583010 гр. Смолян 4,341

85 583013 гр. Смолян 2,538

86 583012 гр. Смолян 5,312

87 583007 гр. Смолян 1,182

88 583008 гр. Смолян 29,722

89 583011 гр. Смолян 3,613

90 583014 гр. Смолян 7,965

91 583015 гр. Смолян 19,230

92 019096 с. Стойките 3,506

93 587018 гр. Смолян 45,000

94 588002 гр. Смолян 23,169

95 588003 гр. Смолян 104,991

96 587006 гр. Смолян 7,679

97 586002 гр. Смолян 1,979

98 587004 гр. Смолян 5,666

99 587005 гр. Смолян 2,494

100 585009 гр. Смолян 15,136

101 585005 гр. Смолян 0,998
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1 2 3 4 5 6 7 8

102 584006 гр. Смолян 3,342

103 584005 гр. Смолян 13,452

104 584007 гр. Смолян 3,935

105 585006 гр. Смолян 3,936

106 585007 гр. Смолян 4,353

107 584008 гр. Смолян 3,058

108 584009 гр. Смолян 1,040

109 585008 гр. Смолян 6,785

110 584010 гр. Смолян 7,092

111 755092 гр. Самоков 16,525

112 000582 гр. Самоков 4,713

113 506031 с. Ямна 18,000

114 506027 с. Ямна 12,000

115 640284 гр. Етрополе 8,000

116 000051 гр. Етрополе 53,000

117 000955 Кремиковци 7,307

118 000923 Кремиковци 34,492

119 000926 Кремиковци 23,418

120 000927 Кремиковци 52,948

121 000928 Кремиковци 2,290

122 000957 Кремиковци 8,213

123 000960 Кремиковци 105,276

124 000958 Кремиковци 8,828

125 000188 с. Топола 254,781 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

126 000020 с. Крапец 10,232

127 000102 с. Крапец 303,702

128 000147 с. Крапец 112,437

129 000097 с. Топола 21,275 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

130 000100 с. Топола 37,747 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

131 000116 с. Топола 84,832 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

132 000195 с. Топола 0,365 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

133 000183 с. Топола 0,399 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

134 000190 с. Топола 91,615 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

135 000191 с. Топола 9,877 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

136 000193 с. Топола 0,447 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

137 000185 с. Топола 12,842 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

138 000110 с. Топола 162,447 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да
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139 000115 с. Топола 180,146 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

140 000094 с. Топола 11,788 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

141 000159 гр. Шабла 0,492

142 000139 гр. Шабла 1,136

143 000131 гр. Шабла 10,373

144 000107 гр. Шабла 1,283

145 000560 гр. Шабла 103,246

146 000562 гр. Шабла 75,614

147 000379 гр. Шабла 0,682

148 000155 с. Крапец 80,859

149 000156 с. Крапец 128,513

150 000145 с. Крапец 59,711

151 000197 с. Топола 14,699 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

152 000131 с. Топола 68,166 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

153 000101 с. Топола 154,413 Решение на МС 443 
от 07.07.2008 г.

общо 
560,485

Варна да

154 000114 с. Дончево 3,214

155 39459.29.505 с. Кранево 99,446 Заповед РД 49-228 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

10,001 Варна да

Заповед РД 49-229 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

2,582 Варна да

Заповед РД 49-230 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

5,000 Варна да

Заповед РД 49-231 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

4,995 Варна да

Заповед РД 49-232 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

4,998 Варна да

Заповед РД 49-233 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

5,000 Варна да

Заповед РД 49-234 от 
25.08.2006 г. на МЗГ

5,017 Варна да

 Заповед РД 49-17 от 
17.01.2007 г. на МЗГ

47,860 Варна да

Заповед РД 49-202 от 
08.06.2007 г. на МЗГ

2,000 Варна да

156 000122 с. Топола 80,858 Заповед РД 49-395 от 
29.12.2005 г. на МЗГ

37,000 Варна не

157 080032 Галата 17,000

158 464005 Виница 4,143

159 000230 с. Топола 23,154 Заповед РД 49-317 от 
05.08.2005 г. на МЗГ

23,154 Варна да

160 000311 гр. Шабла 1,195

161 502003 с. Шкорпил-
овци

15,800

162 255020 с. Арбанаси 67,568

163 000259 с. Арбанаси 56,901
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164 000073 с. Арбанаси 49,966

165 000545 гр .  Велико 
Търново

45,963

166 098004 с. Шереметя 215,003

167 000181 с. Арбанаси 11,000

168 256006 с. Арбанаси 9,004

169 256007 с. Арбанаси 20,000

170 001110 гр. Белица 0,300

171 001097 гр. Белица 0,301

172 001095 гр. Белица 0,800

173 001010 с. Дъбрава 19,999

174 231136 гр. Несебър 11,520 Заповед РД 49-209 от 
15.06.2007 г. на МЗГ

11,519 Бургас да

175 204024 гр. Несебър 0,510

176 204025 гр. Несебър 0,201

177 204033 гр. Несебър 0,200

178 000100 с. Побит ка-
мък

0,801

179 000101 с. Побит ка-
мък

14,450

180 000102 с. Побит ка-
мък

5,100

181 212023 гр. Велинград 30,365

182 212029 гр. Велинград 11,455

183 081002 с. Васил Лев-
ски

25,500

184 587023 гр. Смолян 38,600

185 587027 гр. Смолян 51,912

186 441007 гр. Смолян 87,340

187 441007 гр. Смолян

188 587021 гр. Смолян 43,843

189 588010 гр. Смолян 432,179

190 587009 гр. Смолян 16,973

191 587017 гр. Смолян 33,434

192 441012 гр. Смолян 281,192

193 447030 гр. Смолян 65,929

194 587028 гр. Смолян 31,248

195 019094 с. Стойките 4,576

196 019109 с. Стойките 14,705

197 019107 с. Стойките 26,444

198 019095 с. Стойките 4,382

199 019097 с. Стойките 12,113

200 019091 с. Стойките 188,442

201 560003 гр. Смолян 21,594

202 562003 гр. Смолян 168,229

203 583021 гр. Смолян 59,488

204 583028 гр. Смолян 201,389
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205 583030 гр. Смолян 17,650

206 583032 гр. Смолян 11,295

207 583034 гр. Смолян 72,640

208 583036 гр. Смолян 42,039

209 583020 гр. Смолян 21,209

210 583019 гр. Смолян 11,066

211 584021 гр. Смолян 38,275

212 584023 гр. Смолян 1,976

213 584024 гр. Смолян 18,684

214 584026 гр. Смолян 29,483

215 584028 гр. Смолян 9,844

216 584030 гр. Смолян 25,666

217 584032 гр. Смолян 9,603

218 584033 гр. Смолян 27,460

219 585010 гр. Смолян 7,013

220 585012 гр. Смолян 19,231

221 585014 гр. Смолян 95,535

222 585018 гр. Смолян 16,717

223 585019 гр. Смолян 20,756

224 585019 гр. Смолян

225 586007 гр. Смолян 2,217

226 587010 гр. Смолян 11,944

227 439003 гр. Смолян 17,712

228 587011 гр. Смолян 11,393

229 587025 гр. Смолян 77,569

230 000538 яз. Искър 34,511

231 261001 с. Обручище 2,495 Решение на МС 442 
от 02.07.2007 г.

общо 
449,850

Стара Загора да

232 257001 с. Обручище 260,200 Решение на МС 442 
от 02.07.2007 г.

общо 
449,850

233 243001 с. Обручище 68,893 Решение на МС 442 
от 02.07.2007 г.

общо 
449,850

234 243005 с. Обручище 118,264 Решение на МС 442 
от 02.07.2007 г.

общо 
449,850

235 000829 гр. Стара За-
гора

54,983

236 25025 с. Самотино 34,987 Заповед РД 49-67 от 
19.02.2007 г. на МЗГ

34,987 Варна да

237 000069 Галата 0,793

238 000039 с. Горски Го-
рен Тръмбеш

2,000

239 002245 с. Буйновци 14,224

240 11538.15.156 с. Свети Влас 52,602 З а п о в е д  2 2 5  о т 
06.12.2007 г. на ДАГ

52,602 Бургас да

241 44094.14.17 с. Лозенец 34,999 З а п о в е д  2 2 4  о т 
06.12.2007 г. на ДАГ

33,881 Бургас да

242 44094.2.4 с. Лозенец 29,117 З а п о в е д  2 2 3  о т 
06.12.2007 г. на ДАГ

29,117 Бургас да
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243 44094.14.850 с. Лозенец 27,114 З а п о в е д  2 2 6  о т 
06.12.2007 г. на ДАГ

26,097 Бургас да

244 009080 Крайморие 1,919

245 009082 Крайморие 0,875

246 075002 с. Ново село 9,400

247 075003 с. Ново село 8,213

248 000715 гр. Сапарева 
баня

5,851 Заповед  1 2 4 2  о т 
01.07.2008 г. на ДАГ

5,851 Кюстендил да

249 235093 гр. Ракитово 22,336

250 235093 гр. Ракитово

251 238080 гр. Ракитово 60,675

252 000171 гр. Сърница 24,035

253 000011 с. Белащица 185,723

254 000294  Виница 1,159 Заповед  1 2 6 4  о т 
02.07.2008 г. на ДАГ

1,159 Шумен да

255 006266 с. Стойките 3,000

256 006269 с. Стойките 3,000  

257 743066 с. Говедарци 27,077

258 743098 с. Говедарци 16,497

259 743097 с. Говедарци 41,035

260 743076 с. Говедарци 39,514

261 741026 с. Говедарци 42,938

262 741027 с. Говедарци 10,274

263 741036 с. Говедарци 4,745

264 741037 с. Говедарци 3,980

265 743081 с. Говедарци 81,086

266 021308 с. Говедарци 41,982

267 737076 с. Говедарци 10,933

268 737077 с. Говедарци 1,603

269 741015 с. Говедарци 229,570

270 741018 с. Говедарци 5,549

271 741019 с. Говедарци 12,953

272 741017 с. Говедарци 89,876

273 742017 с. Говедарци 15,252

274 742014 с. Говедарци 432,748

275 745029 с. Говедарци 4,443

276 706007 с. Говедарци 5,623

277 742019 с. Говедарци 4,607

278 742015 с. Говедарци 16,928

279 741024 с. Говедарци 8,368

280 743083 с. Говедарци 9,934

281 737078 с. Говедарци 4,811

282 737083 с. Говедарци 106,290

283 737054 с. Говедарци 86,655

284 737086 с. Говедарци 16,155

285 737062 с. Говедарци 5,101
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286 737084 с. Говедарци 5,739

287 737081 с. Говедарци 213,975

288 737064 с. Говедарци 51,897

289 737071 с. Говедарци 1,970

290 737057 с. Говедарци 5,011

291 742013 с. Говедарци 87,615

292 743094 с. Говедарци 3,595

293 743091 с. Говедарци 4,538

294 743087 с. Говедарци 36,642

295 743007 с. Говедарци 18,513

296 743077 с. Говедарци 1,897

297 743061 с. Говедарци 2,182

298 743090 с. Говедарци 3,835

299 743096 с. Говедарци 4,378

300 743074 с. Говедарци 3,089

301 742010 с. Говедарци 198,284

302 742024 с. Говедарци 15,072

303 742023 с. Говедарци 6,868

304 742022 с. Говедарци 0,874

305 742020 с. Говедарци 1,167

306 742025 с. Говедарци 5,541

307 742021 с. Говедарци 5,197

308 23039.8.313 с. Доспей 14,364

309 65231.920.273 гр. Самоков 5,916

310 65231.920.381 гр. Самоков 69,409

311 65231.920.390 гр. Самоков 14,594

312 07598.119.12 гр. Бяла 25,829 З а п о в е д  2 2 7  о т 
06.12.2007 г. на ДАГ

24,383 Варна да

313 07598.116.34 гр. Бяла 6,234

314 502001 с. Шкорпило-
вци

221,580 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067

Варна да

315 502009 с. Шкорпило-
вци

117,499 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067

316 502007 с. Шкорпило-
вци

68,883 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067

317 502005 с. Шкорпило-
вци

72,674 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067

318 502006 с. Шкорпило-
вци

71,991 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067

319 000111 с. Ново Оря-
хово

811,440 Решение на МС 587 
от 08.09.2008 г.

общо 
1364,067
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320 000233 с. Ново Оря-
хово

1108,976 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

Варна да

321 000228 с. Ново Оря-
хово

39,970 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

322 000229 с. Ново Оря-
хово

4,032 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

323 000230 с. Ново Оря-
хово

11,348 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

324 000231 с. Ново Оря-
хово

5,580 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

325 000232 с. Ново Оря-
хово

10,897 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

326 000556 с. Ново Оря-
хово

28,083 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

327 000557 с. Ново Оря-
хово

57,232 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

328 000991 с. Шкорпилов-
ци

76,755 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

329 000994 с. Шкорпилов-
ци

1,890 Решение на МС 586 
от 08.09.2008 г.

общо 
1339,457

330 007031 с. Шкорпилов-
ци

18,949

331 02508.88.735 гр. Балчик 229,999 Решение на МС 602 
от 16.09.2008 г.

общо 
1048,721

Варна не

332 02508.88.736 гр. Балчик 240,006 Решение на МС 602 
от 16.09.2008 г.

общо 
1048,721

333 02508.88.734 гр. Балчик 578,716 Решение на МС 602 
от 16.09.2008 г.

общо 
1048,721

334 000609 с. Яковци 24,500

335 411103 гр. Вършец 176,184

336 411104 гр. Вършец 44,935

337 04279.84.34 Благоевград 21,100

338 61813.614.38 гр. Разлог 50,000 З а п о в е д  8 8 5  о т 
04.06.2009 г. на ДАГ

50,001 Благоевград да

339 61813.614.139 гр. Разлог 43,137 З а п о в е д  8 8 3  о т 
04.06.2009 г. на ДАГ

43,138 Благоевград да

340 61813.662.225 гр. Разлог 88,001 З а п о в е д  8 8 6  о т 
04.06.2009 г. на ДАГ

88,001 Благоевград да

341 000524 с. Бачево 92,752

342 094009 гр. Банско 89,867

343 61813.808.156 гр. Разлог 49,999

344 61813.614.911 гр. Разлог 66,363

345 61813.614.654 гр. Разлог 30,009

346 04279.84.125 Благоевград 90,000

347 04279.84.132 Благоевград 1,000

348 000383 с. Поленица 32,200

349 61813.2.108 гр. Разлог 99,344
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350 21498.328.15 гр. Добрини-
ще

36,492

351 21498.312.34.34 гр. Добрини-
ще

15,792

352 21498.329.11 гр. Добрини-
ще

15,016

353 21498.312.32 гр. Добрини-
ще

8,011

354 001031 Крайморие 26,954

355 001240 Крайморие 82,730

356 001239 Крайморие 96,470

357 53045.639.3 гр. Обзор 421,877

358 53045.232.11 гр. Обзор 293,794

359 27454.14.621 с. Емона 157,631

360 37023.502.17 с. Китен 21,958

361 67800.45.448 гр. Созопол 55,000

362 51500.201.28 гр. Несебър 7,852

363 67800.43.42 гр. Созопол 6,131

364 67800.42.26 гр. Созопол 8,232

365 44094.2.3 с. Лозенец 11,860 З а п о в е д  8 6 0  о т 
03.06.2009 г. на ДАГ

11,860 Бургас да

366 001231 Крайморие 16,307

367 000083 гр. Китен 10,000

368 000179 с. Писменово 99,700

369 058054 с. Кладница 18,971

370 058053 с. Кладница 22,373

371 059008 с. Кладница 43,250

372 229014 гр. Ракитово 5,000

373 000846 с. Лилково 0,412

374 000847 с. Лилково 7,624

375 000848 с. Лилково 6,398

376 065016 с. Баня 5,002

377 67653.448.31 гр. Смолян 87,589

378 67653.448.32 гр. Смолян 12,591

379 67653.583.43 гр. Смолян 7,722

380 67653.583.45 гр. Смолян 15,916

381 67653.583.47 гр. Смолян 2,903

382 67653.583.48 гр. Смолян 12,228

383 67653.583.50 гр. Смолян 24,110

384 67653.583.53 гр. Смолян 13,448

385 67653.583.55 гр. Смолян 3,749

386 67653.584.34 гр. Смолян 10,440

387 67653.584.35 гр. Смолян 30,863

388 67653.584.42 гр. Смолян 9,721

389 67653.584.48 гр. Смолян 60,695

390 67653.584.54 гр. Смолян 11,109

391 67653.584.56 гр. Смолян 11,757
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392 67653.585.42 гр. Смолян 31,588

393 67653.585.17 гр. Смолян 27,308

394 67653.587.1 гр. Смолян 369,374

395 67653.438.10 гр. Смолян 1,391

396 67653.587.30 гр. Смолян 23,406

397 67653.505.33 гр. Смолян 14,107

398 67653.438.2 гр. Смолян 97,934

399 67653.438.12 гр. Смолян 368,637

400 67653.583.40 гр. Смолян 30,255

401 67653.505.35 гр. Смолян 3,204

402 67653.505.36 гр. Смолян 17,378

403 67653.584.36 гр. Смолян 8,560

404 67653.584.39 гр. Смолян 21,922

405 67653.584.40 гр. Смолян 28,915

406 67653.585.22 гр. Смолян 21,856

407 67653.585.24 гр. Смолян 88,826

408 67653.585.29 гр. Смолян 19,055

409 67653.585.32 гр. Смолян 0,328

410 67653.585.35 гр. Смолян 0,845

411 67653.505.37 гр. Смолян 456,488

412 67653.560.2 гр. Смолян 12,261

413 67653.562.2 гр. Смолян 53,753

414 67653.586.5 гр. Смолян 0,423

415 67653.586.4 гр. Смолян 8,090

416 67653.586.6 гр. Смолян 4,125

417 67653.586.3 гр. Смолян 1,898

418 67653.557.1 гр. Смолян 31,668

419 67653.558.3 гр. Смолян 658,196

420 67653.586.1 гр. Смолян 183,461

421 67653.587.14 гр. Смолян 23,523

422 67653.583.56 гр. Смолян 319,971

423 67653.562.5 гр. Смолян 58,622

424 67653.583.58 гр. Смолян 181,597

425 67653.556.2 гр. Смолян 129,088

426 67653.447.104 гр. Смолян 17,506

427 67653.441.49 гр. Смолян 12,378

428 67653.441.44 гр. Смолян 92,954

429 67653.441.50 гр. Смолян 107,182

430 67653.589.11 гр. Смолян 1,569

431 67653.588.73 гр. Смолян 165,115

432 67653.448.35 гр. Смолян 22,342

433 67653.587.31 гр. Смолян 29,051

434 67653.587.32 гр. Смолян 26,340

435 67653.447.105 гр. Смолян 6,856

436 67653.441.46 гр. Смолян 33,582

437 67653.447.103 гр. Смолян 2,409
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438 67653.587.86 гр. Смолян 43,690

439 67653.589.9 гр. Смолян 23,604

440 67653.447.64 гр. Смолян 3,133

441 67653.447.57 гр. Смолян 1,103

442 67653.447.61 гр. Смолян 4,732

443 67653.447.60 гр. Смолян 12,980

444 67653.447.62 гр. Смолян 51,236

445 67653.588.24 гр. Смолян 44,285

446 67653.447.59 гр. Смолян 1,438

447 67653.447.58 гр. Смолян 16,502

448 67653.589.14 гр. Смолян 143,863

449 67653.447.96 гр. Смолян 63,753

450 67653.447.99 гр. Смолян 142,926

451 67653.589.15 гр. Смолян 28,264

452 67653.447.93 гр. Смолян 13,573

453 67653.447.112 гр. Смолян 4,624

454 227006 с. Мугла 2,099

455 227004 с. Мугла 1,945

456 227003 с. Мугла 2,133

457 225003 с. Мугла 149,012

458 221003 с. Мугла 120,260

459 222015 с. Мугла 0,202

460 222013 с. Мугла 1,734

461 218003 с. Мугла 4,669

462 218004 с. Мугла 3,541

463 222002 с. Мугла 35,233

464 222005 с. Мугла 10,341

465 222008 с. Мугла 54,420

466 222010 с. Мугла 4,251

467 215027 с. Мугла 0,190

468 215028 с. Мугла 1,515

469 215030 с. Мугла 4,570

470 215014 с. Мугла 11,672

471 215032 с. Мугла 5,674

472 215035 с. Мугла 2,897

473 215036 с. Мугла 3,262

474 215038 с. Мугла 1,136

475 216004 с. Мугла 3,475

476 218002 с. Мугла 1,999

477 215005 с. Мугла 48,862

478 215010 с. Мугла 8,245

479 215012 с. Мугла 11,628

480 215016 с. Мугла 9,078

481 215018 с. Мугла 1,186

482 215022 с. Мугла 11,801

483 215024 с. Мугла 6,503
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484 215026 с. Мугла 16,155

485 226017 с. Мугла 7,695

486 228005 с. Мугла 3,235

487 229001 с. Мугла 66,817

488 234018 с. Мугла 3,547

489 233006 с. Мугла 66,297

490 233008 с. Мугла 92,482

491 232009 с. Мугла 8,688

492 234013 с. Мугла 76,980

493 235011 с. Мугла 61,122

494 233028 с. Мугла 202,202

495 232006 с. Мугла 37,250

496 226009 с. Мугла 83,787

497 235005 с. Мугла 86,618

498 235009 с. Мугла 285,541

499 233025 с. Мугла 90,605

500 234016 с. Мугла 15,214

501 233013 с. Мугла 3,462

502 233016 с. Мугла 249,257

503 233032 с. Мугла 56,067

504 232003 с. Мугла 186,982

505 229002 с. Мугла 110,251

506 231002 с. Мугла 12,979

507 226012 с. Мугла 20,710

508 231008 с. Мугла 4,722

509 226006 с. Мугла 4,460

510 231004 с. Мугла 22,919

511 230003 с. Мугла 88,501

512 229006 с. Мугла 20,861

513 231006 с. Мугла 51,502

514 228002 с. Мугла 60,950

515 231009 с. Мугла 15,002

516 233011 с. Мугла 8,609

517 226004 с. Мугла 37,457

518 226014 с. Мугла 55,985

519 233023 с. Мугла 28,524

520 233014 с. Мугла 117,596

521 233020 с. Мугла 35,313

522 67653.453.2 гр. Смолян 82,890

523 67653.453.3 гр. Смолян 6,840

524 225008 с. Мугла 2,626

525 225011 с. Мугла 0,638

526 228007 с. Мугла 18,491

527 228009 с. Мугла 14,850

528 230004 с. Мугла 18,250

529 227007 с. Мугла 11,659
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530 227009 с. Мугла 70,152

531 226020 с. Мугла 25,955

532 226022 с. Мугла 1,580

533 226023 с. Мугла 7,644

534 67653.447.65 гр. Смолян 47,802

535 67653.509.15 гр. Смолян 101,725

536 67653.563.2 гр. Смолян 1,926

537 67653.583.38 гр. Смолян 157,216

538 126009 гр. Девин 3,148

539 737099 с. Говедарци 50,549

540 737098 с. Говедарци 28,140

541 744002 с. Говедарци 10,002

542 745025 с. Говедарци 14,516

543 745026 с. Говедарци 1,766

544 737102 с. Говедарци 18,662

545 745028 с. Говедарци 2,123

546 739019 с. Говедарци 5,178

547 739016 с. Говедарци 23,000

548 745030 с. Говедарци 5,842

549 745024 с. Говедарци 55,169

550 745033 с. Говедарци 1,223

551 745032 с. Говедарци 4,581

552 745031 с. Говедарци 133,711

553 745034 с. Говедарци 0,927

554 745023 с. Говедарци 29,796

555 737068 с. Говедарци 19,005

556 737069 с. Говедарци 4,901

557 745027 с. Говедарци 28,961

558 742018 с. Говедарци 5,858

559 715022 с. Говедарци 21,939

560 741046 с. Говедарци 1,169

561 741053 с. Говедарци 7,297

562 741055 с. Говедарци 25,027

563 743084 с. Говедарци 80,570

564 743086 с. Говедарци 142,241

565 741049 с. Говедарци 10,539

566 741025 с. Говедарци 377,331

567 741044 с. Говедарци 82,571

568 741028 с. Говедарци 57,535

569 745021 с. Говедарци 31,953

570  000004 гр. Правец 6,869

571 000015 гр. Правец 2,420

572 000100 гр. Правец 5,051

573 000102 гр. Правец 0,941

574 000110 гр. Правец 0,593

575 000136 гр. Правец 14,105
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576 000153 гр. Правец 5,412

577 000155 гр. Правец 2,358

578 000156 гр. Правец 9,595

579 000197 гр. Правец 7,998

580 000205 гр. Правец 15,114

581 000215 гр. Правец 2,433

582 000516 гр. Правец 118,572

583 000519 гр. Правец 145,527

584 000520 гр. Правец 71,260

585 001433 гр. Правец 83,182

586 041005 гр. Правец 1,763

587 041006 гр. Правец 2,024

588 103018 гр. Правец 4,190

589 165003 с. Осиковска 
Лакавица

11,451

590 173001 с. Осиковска 
Лакавица

18,879

591 174002 с.Осиковска 
Лакавица

17,137

592 000025 с. Богьовци 89,495

593 001001 с. Богьовци 8,799

594 001002 с. Богьовци 7,200

595 001008 с. Богьовци 98,974

596 001009 с. Богьовци 20,900

597 000733 с. Трудовец 3,439

598 000735 с. Трудовец 13,551

599 588120 с. Трудовец 2,653

600 588122 с. Трудовец 26,938

601 588126 с. Трудовец 19,471

602 588111 с. Трудовец 22,348

603 588115 с. Трудовец 20,147

604 904014 с. Бистрица 10,757

605 000821 гр. Стара За-
гора

32,402

606 000825 гр. Стара За-
гора

19,467

607 122009 с. Богомило-
во

88,377

608 002392 гр. Стара За-
гора

24,443

609 002393 гр. Стара За-
гора

23,782

610 000236 с. Божурец 274,405

611 000293 с. Божурец 8,379

612 077005 с. Горица 4,720

613 077006 с. Горица 32,664
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614 023004 с. Самотино 66,096

615 025036 с. Самотино 58,128

616 025032 с. Самотино 86,998

617 025033 с. Самотино 87,924

618 023007 с. Самотино 18,537

619 025041 с. Самотино 92,000

620 025042 с. Самотино 92,000

621 023006 с. Самотино 19,990

622 025045 с. Самотино 85,068

623 025024 с. Самотино 47,928

624 025026 с. Самотино 52,968

625 07598.119.30 гр. Бяла 13,427

626 07598.119.32 гр. Бяла 7,099

627 83017.506.118 гр. Шабла 1,694 З а п о в е д  8 4 8  о т 
02.06.2009 г. на ДАГ

1,694 Варна да

628 83017.506.122 гр. Шабла 2,358 З а п о в е д  8 4 8  о т 
02.06.2009 г. на ДАГ

2,358

629 000108 Аспарухово 8,530

630 02508.88.751 гр. Балчик 94,836

631 060204 Виница 12,903

632 060515 Виница 7,520

633 07598.307.10 гр. Бяла 77,827

634 502021 с. Шкорпи-
ловци

96,800

635 060381 Виница 5,418

636 83017.506.126 гр. Шабла 6,545

637 242007 с. Шкорпи-
ловци

4,597

638 242008 с. Шкорпи-
ловци

4,183

639 077007 с. Горица 12,000

640 415002 Виница 9,993

641 72693.0.216 с. Топола 8,215

642 72693.0.218 с. Топола 17,735

643 000242 Виница 18,062

644 000012 Виница 40,642

645 060624 Виница 4,027

646 060627 Виница 6,880

647 000470 Виница 3,600

648 060007 Виница 59,239

649 054108 с. Горско Ко-
сово

3,500

650 000109 гр. Трявна 8,958

651 206034 с. Рабиша 6,854

652 206032 с. Рабиша 5,382
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653 61813.803.114 гр. Разлог 115,097

654 61813.662.83 гр. Разлог 51,565

655 61813.775.97 гр. Разлог 6,623

656 61813.775.99 гр. Разлог 9,226

657 094006 гр. Банско 286,163

658 61813.548.39 гр. Разлог 22,992

659 61813.808.36 гр. Разлог 29,374

660 61813.808.57 гр. Разлог 16,000

661 61813.775.33 гр. Разлог 3,001

662 000378 с. Поленица 6,515

663 000381 с. Поленица 3,256

664 000721 гр. Сандански 14,001

665 000724 гр. Сандански 5,501

666 51500.204.157 гр. Несебър 20,936

667 51500.502.826 гр. Несебър 11,016

668 37023.15.238 гр. Китен 19,302

669 37023.15.240 гр. Китен 22,265

670 67800.45.472 гр. Созопол 96,000

671 67800.45.473 гр. Созопол 60,001

672 67800.34.4 гр. Созопол 17,407

673 67800.44.90 гр. Созопол 7,010

674 67800.45.474 гр. Созопол 90,001

675 004358 Крайморие 60,464

676 004386 Крайморие 26,867

677 67800.30.30 гр. Созопол 20,281

678 53045.639.2 гр. Обзор 12,000

679 51500.204.147 гр. Несебър 5,562

680 51500.204.148 гр. Несебър 1,873

681 011005 с. Старо мяс-
то

9,999

682 000211 с. Седловина 61,962

683 075004 с. Ново село 76,576

684 037105 с. Богослов 12,500

685 000419 с. Савойски 10,362

686 000547 с. Савойски 5,000

687 000548 с. Савойски 9,197

688 000549 с. Савойски 7,326

689 000551 с. Савойски 2,321

690 000551 с. Преколни-
ца

5,000

691 076158 с. Ново село 11,366

692 073006 с. Коняво 57,485

693 047001 с. Дворище 94,444

694 037122 с. Богослов 6,000
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695 52218.585.10 гр. Априлци 1,205

696 000541 гр. Сърница 9,700

697 000609 с. Лилково 63,351

698 000257 с. Лилково 67,380

699 000274 с. Лилково 32,950

700 023013 с. Бойково 1,493

701 024001 с. Бойково 6,682

702 065022 с. Баня 6,200

703 000999 гр. Девин 6,074

704 000998 гр. Девин 5,820

705 000110 с. Герман 25,000

706 000723 с. Горни Ло-
зен

30,000

707 000724 с. Горни Ло-
зен

26,532

708 002016 с. Бистрица 24,900

709 000111 с. Герман 12,500

710 000112 с. Герман 12,500

711 000116 с. Герман 25,001

712 000302 с. Елешница 20,735

713 000666 с. Елешница 13,108

714 000382 с. Потоп 29,270

715 128005 с. Панчарево 4,426

716 507059 с. Ямна 49,247

717 507060 с. Ямна 7,673

718 507062 с. Ямна 8,881

719 507063 с. Ямна 8,599

720 507064 с. Ямна 565,821

721 531004 с. Ямна 9,832

722 531006 с. Ямна 9,789

723 606017 с. Брусен 3,015

724 606019 с. Брусен 2,340

725 506033 с. Ямна 106,216

726 507037 с. Ямна 10,825

727 507043 с. Ямна 14,498

728 507045 с. Ямна 2,878

729 507047 с. Ямна 16,353

730 507049 с. Ямна 7,173

731 507055 с. Ямна 14,101

732 507056 с. Ямна 0,916

733 507058 с. Ямна 4,139

734 507065 с. Ямна 0,758

735 509021 с. Ямна 15,965

736 509023 с. Ямна 7,921
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737 513039 с. Ямна 16,926

738 513041 с. Ямна 4,394

739 518047 с. Ямна 3,229

740 519004 с. Ямна 2,973

741 531008 с. Ямна 6,946

742 531010 с. Ямна 10,026

743 531012 с. Ямна 0,658

744 531014 с. Ямна 0,902

745 531015 с. Ямна 1,489

746 531016 с. Ямна 3,139

747 000049 гр. Варна 73,120

748 026007 гр. Варна 44,899

749 026013 гр. Варна 21,704

750 72693.154.17 с. Топола 10,000

751 72693.154.21 с. Топола 10,000

752 02508.88.384 гр. Балчик 1,847

753 02508.62.50 гр. Балчик 3,891

754 522014 гр. Варна 19,179

755 026012 гр. Варна 27,190

756 65543.31.171 с. Свети Ни-

кола

34,197

757 65543.31.168 с. Свети Ни-

кола

88,598

758 65543.31.166 с. Свети Ни-

кола

10,834

759 65543.31.184 с. Свети Ни-

кола

33,716

760 000109 с. Звездица 2,597

761 10135.2043.257 гр. Варна 34,244

762 53120.35.268 с. Оброчище 5,215

763 53120.1.188 с. Оброчище 95,000

764 000252 с. Самотино 30,001

765 05009.200.291 с. Божурец 46,790

766 05009.200.292 с. Божурец 1,806

767 05009.200.294 с. Божурец 89,944

768 000201 гр. Велико 

Търново

22,435

769 000204 гр. Велико 

Търново

17,077

770 000206 гр. Велико 

Търново

2,592

771 000075 гр. Велико 

Търново

51,218

9021
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19. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и 
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение 
за строеж № РС-36 от 25.07.2011 г. на Агeнция 
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Мари-
ца“ участък „Димитровград – Харманли“ от км 
36+400   до км 70+620“, на територията на област 
Хасково, с допуснато предварително изпълнение 
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи 
на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок след обнародването му в 
„Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, а 
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването му.
9109

30. – Селскостопанска академия – София, обя-
вява конкурс за приемане на докторанти (редовна 
и задочна форма на обучение – държавна поръчка) 
за учебната 2011/2012 г. в следните институти:

Институ т по почвознание, София – 6.1 
„Почвознание“ – трима редовна; „Агрохи-
мия“ – двама редовна; „Общо земеделие“ – един 
редовна; „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и 
борбата с нея)“ – трима редовна. 

Институт по аграрна икономика, София – 3.8 
„Икономика и управление (по отрасли)“ –двама 
редовна; двама задочна; „Организация и управ-
ление на производството (по отрасли)“ – двама 
редовна; двама  задочна. 

Агробиоинститут, София – 4.3 „Генети-
ка“ – осем редовна; един задочна.

Институт по изследване и развитие на хра-
ните, Пловдив – 5.12 „Технология на плодовите 
и зеленчуковите консерви“ – четирима редовна. 

Институт по криобиология и хранителни тех-
нологии, София – 5.12 „Технология на месните и 
рибните продукти“ – един редовна; „Технология 
на алкохолните и безалкохолните напитки“ – един 
редовна; „Технология на биологичноактивните ве-
щества (вкл. Ензими, хормони, белтъчини)“ – два-
ма редовна; „Технология на преработката и 
съхранението на зърното, зърнени продукти и 
смесите“ – един редовна.

Институт по мелиорации и механизация, 
София – 5.1 „Механизация и електрификация 
на растениевъдството“ – един редовна; „Меха-
низация и електрификация на животновъдство-
то“ – един редовна; 5.7 „Хидромелиоративно 
строителство“ – един редовна; 6.1 „Мелиорации 
(вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ – един 
редовна. 

Институт по полски култури, Чирпан – 6.1 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения“ – един  редовна; един задочна. 

Институт по планинско животновъдство и 
земеделие, Троян – 6.1 „Овощарство“ – двама 
редовна; „Фуражно производство, ливадар-
ство“ – един редовна; 6.3 „Говедовъдство и 
биволовъдство“ – един редовна; „Овцевъдство и 
козевъдство“ – един редовна.

Институт по царевицата, Кнежа – 6.1 „Селек-
ция и семепроизводство на културните расте-
ния“ – един редовна. 

Институт по декоративни растения, София – 6.1 
„Декоративни растения“ – двама редовна; двама 
задочна. 

Институт по земеделие, Кюстендил – 6.1 
„Овощарство“ – един редовна; „Селекция и се-
мепроизводство на културните растения“ – двама 
редовна.

Земеделски институт, Шумен – 6.1 „Селек-
ция и семепроизводство на културните расте-
ния“ – един редовна; 6.3 „Говедовъдство и биво-
ловъдство“ – двама редовна. 

Институт за защита на растенията, Костин-
брод – 6.2 „Растителна защита (вкл. фитопато-
логия, вирусология, хербология и др.)“ – петима 
редовна. 

Институт за растителни генетични ресурси, 
Садово – 6.1 „Селекция и семепроизводство на 
културните растения“ – двама редовна; трима 
задочна; „Растениевъдство“ – един задочна.

Добруджански земеделски институт, гр. Г. 
Тошево – 6.1 „Селекция и семепроизводство на 
културните растения“ – четирима задочна; „Общо 
земеделие“ – един задочна; 6.2 „Растителна защита 
(вкл. фитопатология, вирусология, хербология и 
др.)“ – един редовна. 

Институт по земеделие, Карнобат – 6.1 „Се-
лекция и семепроизводство на културните рас-
тения“ – двама задочна.

Институт по животновъдни науки, Костин-
брод – 6.3 „Развъждане на селскостопанските 
животни, биология и биотехника на размножа-
ването“ – един редовна; „Говедовъдство и биво-
ловъдство“ – един редовна. 

Земеделски институт, Стара Загора – 6.3 „Раз-
въждане на селскостопанските животни, биология 
и биотехника на размножаването“ – един редовна; 
„Говедовъдство и биволовъдство“ – един редовна; 
„Овцевъдство и козевъдство“ – един редовна.

Необходими документи: заявление; автобио-
графия; диплома за придобита образователно-ква-
лификационна степен „магистър“ с приложение-
то – нотариално заверено копие; удостоверение 
за признато висше образование, ако дипломата е 
издадена от чуждестранно висше училище; други 
документи, удостоверяващи интересите и постиже-
нията на кандидата в съответната научна област. 
Документите се подават в ЦУ на ССА – София, 
ул. Суходолска 30, стая № 3, от 9 до 17 ч., тел.: 
8127560, 8127563. Срокът за подаване на документи 
е 2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Такса за кандидатстване – 30 лв. 
8213

69. – Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив, обявява 
конкурси за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по: професионално направление 8.3. 
Музикално и танцово изкуство, специалност: 
„Методика на обучението по пиано“ – един; по 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по ..., специалност: „Методика на 
музикалното възпитание“ – един; по професио-
нално направление 1.3. Педагогика на обучението 
по ..., специалност: „Методика на обучението 
по изобразителни изкуства“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 
3, стая 32, тел. 032/601-477.
8839

45. – Бургаският свободен университет обявява 
конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за: професори 
по: 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност – един; 05.02.26 
маркетинг (маркетинг в туризма) – един, двата 
със срок 3 месеца; доценти по: 02.04.00 електротех-
ника – един; 05.05.20 криминология – един, двата 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, Бургас, 
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
8820
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89. – Техническият университет – Варна, 
обявява конкурс за доцент в професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика, научна или учебна специалност: 
електронизация (медицинска електроника) към 
катедра „Електронна техника и микроелектро-
ника“, със срок 3 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в университета, 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8838 

337. – Тракийският университет – Стара За-
гора, обявява конкурси за:  Стопанския факултет 
за: професор по 05.02.18 икономика и управление 
по отрасли, професионално направление 3.8. 
Икономика; доцент по професионално направле-
ние 3.9. Туризъм (алтернативен туризъм), двата 
със срок 3 месеца; Ветеринарномедицинския 
факултет за: доценти по: 01.06.26 морфология, 
професионално направление 6.4. Ветеринарна 
медицина – двама; 04.03.11 ветеринарно-сани-
тарна експертиза, професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина – един; Медицинския 
факултет за: професор по 03.01.37 обща хирургия 
(неврохирургия), професионално направление 7.1. 
Медицина; доцент по 01.05.10 биоорганична химия, 
химия на природните и физиологично активните 
вещества, професионално направление 4.2. Хи-
мически науки; Аграрния факултет за доцент по 
02.22.01 екология и опазване на екосистемите, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, всички със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи: за СФ – във 
факултета, Студентски град, тел. 042/699 403, 
за ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 
042/699 579, за МФ – във факултета, ул. Армей-
ска 11, тел. 042/664 468, за АФ – във факултета, 
Студентски град, тел. 042/699 466. 
8644

390. – Институтът по математика и инфор-
матика при БАН – София, обявява конкурси 
за: професори в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика: 
професионално направление 4.5. Математика по: 
01.01.04 математически анализ (интегрални транс-
формации и специални функции) – един; 01.01.04 
математически анализ (многомерен комплексен 
анализ) – един; 01.01.10 теория на вероятностите и 
математическа статистика – един; професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки; по 01.01.12 информатика (компютърна 
лингвистика – средства и системи за обработка 
на лингвистични знания) – един; доцент в област 
на висше образование 4. Природни науки, мате-
матика и информатика, професионално направ-
ление 4.5. Математика, по 01.01.13 математическо 
моделиране и приложение на математиката 
(моделиране на течения в многофазови среди), 
всичките със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ 
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, 
тел. 979-28-48.
8639

98. – Институтът по механика при БАН – Со-
фия, обявява конкурси за: професори по: 01.01.13 
математическо моделиране и приложение на 
математиката – един; 01.02.02 приложна меха-
ника – един; 01.02.04 механика на деформиру-
емото твърдо тяло – един; 01.02.05 механика на 
флуидите – един; 01.02.07 биомеханика – един; 
02.01.52 роботи и манипулатори – един; доценти 
по: 01.01.13 математическо моделиране и прило-

жение на математиката – един; 01.02.02 приложна 
механика – един; 01.02.04 механика на деформи-
руемото твърдо тяло – един; 01.02.05 механика на 
флуидите – един; 01.02.07 биомеханика – един; 
02.01.52 роботи и манипулатори – един; 02.10.25 
технология на композитните материали – един; 
02.15.05 строителни материали и изделия и тех-
нология за производството им – един, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в института: 
1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 979-
64-23, факс 870-74-98.
8889

29. – Институтът по молекулярна биология 
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, 
обявява конкурси за главни асистенти по: моле-
кулярна биология – един, за нуждите на секция 
„Структура и функция на хроматина“; биоорга-
нична химия, химия на природните и физиоло-
гично активни вещества – един, за нуждите на 
лаборатория „Медико-биологични изследвания“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в канцеларията 
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 21, ет. 4; тел. 872-80-50.
8837

87. – Академията на МВР – София, обявява 
конкурси за държавни служители за: професори 
по: шифър 9 сигурност и отбрана (национална 
сигурност): учебна дисциплина „Оператив-
но-издирвателна дейност за противодействие 
на конвенционалната престъпност“ в катедра 
„Оперативно-издирвателна дейност“ към фа-
култет „Полиция“ – един; учебни дисциплини 
„Оперативно-издирвателна дейност за проти-
водействие на икономическата престъпност“ и 
„Противодействие на организираната престъп-
ност“ в катедра „Оперативно-издирвателна дей-
ност“ към факултет „Полиция“ – един; учебни 
дисциплини „Опазване на обществения ред“, 
„Миграционен контрол“ и „Полицейско право“ 
в катедра „Опазване на обществения ред“ към 
факултет „Полиция“ – един; учебни дисциплини 
„Охрана и контрол на европейските граници“ и 
„Кооперативна система за управление“ в катедра 
„Опазване на обществения ред“ към факултет 
„Полиция“ – един; доценти по: шифър 9 сигур-
ност и отбрана (национална сигурност): учебни 
дисциплини „Оперативно-издирвателна дейност за 
противодействие на икономическата престъпност“ 
и „Противодействие на организираната прес-
тъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна 
дейност“ към факултет „Полиция“ – един; шифър 
3 социални, стопански и правни науки (право): 
учебни дисциплини „Обща теория на правото“ в 
катедра „Обща правна подготовка“ към факултет 
„Полиция“ – един; учебна дисциплина „Кримина-
листика“ в катедра „Наказателноправни науки“ 
към факултет „Полиция“ – един, всички със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел. 
02/98 29 264, 02/98 29 266.
8941

42. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за ре-
гулация и застрояване в м. Доброславци – юг в 
граници: от север – улица по о.т. 26 – о.т. 31 – о.т. 
32; от изток – източна и южна граница на УПИ 
ІІ-114021 от кв. 1 и пешеходна алея по о.т. 2а – о.т. 
2в – о.т. 2е; от юг – улица по о.т. 1 – о.т.2 –  о.т. 
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2а, включително УПИ І-190004 – „за ел. подстан-
ция“, и УПИ ІІ-190002“ – „за канализационни 
помпени станции, задържателни резервоари и 
трафопост“ от кв. 4; от запад – улица по о.т. 
1 – о.т. 22 – о.т. 25 – о.т. 26; улица по о.т. 26 – о.т. 
33 – о.т. 34 – о.т. 169а, който е изложен в район 
„Искър“. Заинтересуваните могат да направят 
писмени възражения и искания по проекта на 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
район „Нови Искър“.
8875

25. – 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 инфраструктура извън 
границите на населените места – „Кабели 20 kV 
от с.м. до нов БКТП 20/0,4 kV, 1×800 kVA в УПИ 
I, м. Трите братя, землище на гр. Айтос, община 
Айтос“. Трасето на подземния кабел с дължи-
на 517,80 м преминава през поземлени имоти: 
№ 000501 (пасище, мера общинска собственост), 
№ 000725 (път, общинска собственост), и достига 
УПИ III (общинска собственост). Проектът се 
намира в дирекция „ТСУС“ при Община Айтос. 
В едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8640

26. – 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 инфраструктура извън 
границите на населените места – „Кабел 20 kV 
за фотоволтаична централа от УПИ I-40018 до 
УПИ I-35013; от фотоволтаична централа в УПИ 
I-35013 до точката на присъединяване – същест-
вуващ стоманорешетъчен стълб № 101 на ВЛ 
20 kV „Сигмен“, п/с „Карнобат, землище  на 
с. Раклиново, община Айтос“. Трасето на под-
земния кабел с дължина 1922,50 м започва от 
УПИ I-40018, масив 40 (собственост на Атанас 
Йовчев Кънев), преминава през поземлени имоти: 
№ 000279 (полски път, общинска собственост), 
№ 000277 (полски път, общинска собственост), 
№ 000213 (полски път, общинска собственост) и 
достига УПИ I-35013, масив 35 (собственост на 
Симен Стоянов Батов); от УПИ I-35013 преми-
нава през имот № 0000153 (полски път, общин-
ска собственост) и достига СРС № 101 в имот 
№ 036001 (нива, общинска собственост). Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8641

66. – Областният управител на област Благо-
евград на основание чл. 149, ал. 4, чл. 145, ал. 2, 
чл. 143, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 142, ал. 6, 
т. 2 и чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ съобщава на заин-
тересуваните, че е одобрил технически инвести-
ционен проект и е издал на „МИС 70“ – ООД, 
разрешение за строеж № 022 от 5.07.2011 г. за 
обект – „Оптичен кабел гр. Банско – гр. Разлог“. 
Местоположението на обекта е на територията 

на общините Банско и Разлог. Разрешението за 
строеж подлежи на обжалване  пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
8633

78. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал.  2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване 
на цех за алуминиева дограма в имот с иденти-
фикатор 04279.17.21 в местността Чикуто – Ш.16“ 
по КК на Благоевград, минаващ през имоти с 
идентификатори 04279.17.125 – полски път (об-
щински), 04279.37.5 – за друг вид водно течение 
(общински), 04279.163.4 – за друг вид водно те-
чение (общински), 04279.163.5 – ведомствен път 
(общински), 04279.163.2 – за друг вид застрояване 
(частна), и 04279.37.3 – нива (частна). Проектът е 
изложен в стая 222 на Община Благоевград. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица имат право да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация.
8898

355. – Община Борован на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия CpH за захранване на БКТП 160 kVA; 
20/0,4 kV в ПИ 252013 в м. Гъбов дол в земли-
щето на с. Борован, община Борован, област 
Враца. Засегнати са поземлени имоти в зем-
лището на с. Борован с кадастрални номера: 
ПИ 252013 – Георги Димитров Коцилковски; 
ПИ 252010 – стопански дворове на МЗГ – сто-
пански дворове; ПИ 000705 – пасища, мери на 
Община Борован; ПИ 000408 – язовирни езера 
на МЗГ – ХМС; ПИ 000093 – пътища ІV клас на 
Община Борован; ПИ 000466 – други територии, 
заети от селско стопанство на Община Борован; 
ПИ 000520 – пасища, мери на Община Борован. 
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 (дирекция „УТ и СД“) и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по него до общинската администрация.
8858

153. – Областният управител на област с 
административен център Варна на основание 
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал 
разрешение за строеж № 51 от 08.07.2011 г. за 
обект: „Рехабилитация на писта за излитане и 
кацане на Летище Варна“. Строежът попада в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.214.11 
и 00182.307.29 по кадастралната карта на лети-
ще Варна. Разрешението за строеж подлежи на 
обжалване пред Върховен административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
8421

90. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – план за застро-
яване за ПИ № 000130, м. Криви вир, землище на 
с. Шемшево – промяна предназначението на част 
от имота за „производствени и складови нужди“, 
план-схеми за електрификация  и водоснабдяване 
към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 kV и 
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трасе на кабелна линия 1 kV, преминаващо през 
ПИ № 000149 – местен път. Проектът се нами-
ра в общинската администрация, стая 520. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета на 
Община Велико Търново в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
8861

136. – Община Дряново на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, 
че е изготвен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура за ел. захранване 
на помпена станция в ПИ 200001 в землището 
на с. Гостилица. Проектът може да се разгледа в 
общинската администрация – Дряново, стая 204, 
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по него до 
общинската администрация.
8859

66. – Общинската служба по земеделие – Дуп-
ница, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ 
съобщава на заявителите за възстановяване 
собствеността върху земеделските земи в зем-
лището на с. Крайници (ЕКАТТЕ 39339), област 
Кюстендил, в срок 14 дни от обнародването в 
„Държавен вестник“ да се явят на съвместното 
уточняване на границите на имотите на бившите 
собственици в стопанския двор – тракторен стан 
на с. Крайници за парцел II. Графикът за съв-
местно уточняване на земите е обявен на видно 
място в кметството на селото и в сградата на 
ОСЗ – Дупница. Земите  с неуточнени граници 
на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се пре-
доставят за стопанисване от общината.
8631

5. – Община Котел, област Сливен, на основа-
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на ПУП – ПР за квартали 
14 и 15 по устройствения план на с. Филаретово, 
област Сливен. 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.
8630

99. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект на парцеларен план на обект: „Външно ел. 
захранване на жилищна сграда с кабел 20 kV“ в 
поземлен имот 61056.56.52, м. Хендек тарла, зем-
лище с. Равда, община Несебър, за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на 
населените места. Трасето на ел.провода започва 
от кабелни муфи на съществуващ кабел, свързан с 
ТП „Варвари“ с ТП „Синта“, продължава на север 
през имот с идентификатор 61056.56.101 с начин 
на трайно ползване полски път – собственост 
на Община Несебър, и се включва в нов БКТП 
в имот с идентификатор 61056.56.52 с начин на 
трайно ползване за друг рекреационен обект. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация в  стая 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8579

58. – Община „Родопи“, Пловдив, на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е изработен проект на ПУП – парце-
ларен план във връзка с реализиране на обект: 
Оптични кабелни линии ОКЛ Оптична кабелна 
линия „133-1312/ТШ1-134“, ОКЛ „133-1312“ на 
територията на Община „Родопи“, Пловдив, 
през землищата на селата Крумово, Брестник, 
Браниполе, Белащица, Марково и ЗРП на селата 
Крумово, Марково, Първенец и Брестовица. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската 
администрация.
8862

781. – Община Поморие на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за обект: „Външни В и 
К мрежи за УПИ І-205 и ІІ-205, м. 16, м. Кроти-
ря, землище гр. Поморие, с трасе и сервитут на 
водопровода, дъждовна и битова канализация, 
преминаващи през следните поземлени имоти: 
57491.16.201 (собственост на „Несебър Севън 
Старс“ – ООД), 57491.16.228 (собственост на 
Атанас Г. Карталов), 57491.16.233 (собственост на 
Магда Г. Димитрова), 57491.16.393 (собственост на 
„Унихорн“ – ООД, и др.), 57491.16.562 (полски път), 
57491.16.625 (собственост на „Унихорн“ – ООД), 
57491.16.631 (собственост на „Феста хотели“ – АД), 
57491.509.22 (улица), който е изложен в сградата 
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
Община Поморие в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
8863

62. – Община Първомай на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус-
тройствен план – парцеларен план за изграждане 
на подземна кабелна линия от подстанция 110/20 
kV „Борисовград“ в ПИ № 000369 в землище гр. 
Първомай, област Пловдив, до трафопост, нами-
ращ се в ПИ № 000522, землище гр. Първомай, 
област Пловдив. Плановете са изложени в общин-
ска администрация – Първомай, стая № 107. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да подават писмени възражения по 
проекта в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ в общинска администрация 
Първомай.
8606

41. – Община Първомай на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен 
устройствен план) – ПР (план за регулация) – ПЗ 
(план за застрояване) за ПИ № 801844, местност 
Землище кв. Дебър в землище гр. Първомай, 
област Пловдив, във връзка с промяна статута на 
земята за изграждане на обект: „Фотоволтаичен 
парк“. Плановете са изложени в общинска адми-
нистрация Първомай, стая № 107. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
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да подават писмени възражения по проекта в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ в общинска администрация Първомай.
8893

42. – Община Първомай на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен 
устройствен план) – ПР (план за регулация) – ПЗ 
(план за застрояване) за ПИ № 801594, местност 
Землище кв. Дебър в землище гр. Първомай, 
област Пловдив, във връзка с промяна статута на 
земята за изграждане на обект: „Фотоволтаичен 
парк“. Плановете са изложени в общинска адми-
нистрация Първомай, стая № 107. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да подават писмени възражения по проекта в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ в общинска администрация Първомай.
8894

111. – Община Радомир, област Перник, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на за-
интересуваните лица, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване 
на ветропарк „Орисол“, извън границите на на-
селените места, както следва: в землището на с. 
Касилаг – имоти: 160001 с площ 0,225 дка; 160003 
с площ 0,225 дка и 160004 с площ 0,225 дка; в 
землището на с. Кондофрей – имоти: 062002 с 
площ 0,225 дка; 062003 с площ 0,225 дка и 062005 с 
площ 0,225 дка; в землището на с. Чуковец – имо-
ти: 167002 с площ 0,225 дка; 167003 с площ 0,225 
дка, 167005 с площ 0,225 дка, 167007 с площ 0,225 
дка и 167008 с площ 0,225 дка; в землището на с. 
Гълъбник – имот 200001 с площ 0,225 дка; в зем-
лището на с. Чуковец – имот 167019 с площ 3,509 
дка, за построяване на подстанцията. Проектът е 
изложен за разглеждане в сградата на общината, 
стая 307. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
8860

11. – Община Самоков на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
е изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за подземна електропроводна кабелна линия 20 
kV за трафопост в ПИ № 001111 в землището 
на с. Алино, община Самоков, преминаваща 
през ПИ № 001118, 001113 и 001526 по КВС на с. 
Алино, община Самоков. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
проекта до общинската администрация.
8668

505. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус-
тройствен план – парцеларен план за проектно 
трасе на оптична връзка между РМ с. Рибник – Но-
вател и оптичен кабел на GCN (Кейбълтел). 
На територията на Община Сандански трасето 
преминава през имоти: № 20105.56.3 – нива в 
землището на с. Дамяница; № 43243.0.10 – път 
ІІІ-108, № 43243.0.13 – жп линия, № 43243.0.8 – път 
ІІІ-108, и № 43243.0.20 – река в землището на 
с. Левуново. Планът е изложен в сградата на 
общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 

в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
8899

17. – Община Симитли на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Проектиране и изграждане на подземна 
тръбна мрежа с оптичен кабел от гр. Симитли 
до гр. Разлог“. Проектът е на разположение в 
Техническия отдел на ОбА – Симитли. Трасето 
на подземната тръбна мрежа на територията на 
община Симитли се предвижда да започне от 
съществуваща шахта на кръстовището на главен 
път Е 79 (Видин – ГКПП –  Кулата) и път II-19 
(Симитли – ГПП – Илинден) и продължава по 
улиците на кв. Ораново на гр. Симитли, път 
II-19, улица махала Оцетарска от землище на 
гр. Симитли, път II-19, улица в с. Градево, път 
II-19. Непосредствено засегнати от трасето имоти 
са: в землището на гр. Симитли: 000031 – улица 
в кв. Ораново; 0000678 – път II-19; 0000469 – ули-
ца в махала Оцетарска; 0000267 – път II-19; в 
землището на с. Градево: 0000220 – път II-19; 
000001 – улица в с. Градево; 0000183 – път II-19. 
Съгласно  чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Община Симитли.
8864

21. – 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 
подземен електропровод 20 kV от ЖР стълб № 91 
на ВЛ 20 kV „Ковачите“, ПС „Речица“ до нов 
БКТП в ПИ 37530.27.29 за присъединяване на фо-
товолтаична централа в ПИ 37530.27.29, м. Бряста, 
землище с. Ковачите, община Сливен. Трасето 
преминава през имоти 37530.121.363, 37530.121.295, 
37530.121.046 и 37530.121.296 – общинска и държав-
на собственост 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.
8775

22. – 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 
подземен електропровод 20 kV от съществуващ 
ЖР стълб № 76 на ВЕЛ 20 kV „Кермен“, ПС 
„Нова Загора“ до нов ЖР стълб № 1 от ВЕЛ 20 
kV „Глобул“, на отклонението за ТП „Базова стан-
ция“ в ПИ 074044, землище гр. Кермен, община 
Сливен. Трасето преминава през имоти 000364, 
000361, 000702 и 000376 – общинска и държавна 
собственост в землището на гр. Кермен, община 
Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
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заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения по проекта до общинската 
администрация.
8776

23. – 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 подземен електропровод ниско напрежение 
от ТП в ПИ 67338.301.208, землище гр. Сливен, 
до мобилен радио-телевизионен ретланслатор в 
ПИ 67338.301.215, землище гр. Сливен. Трасето 
преминава през имоти 67338.301.41, 67338.301.42, 
67338.301.191 и 67338.301.192 – държавен горски 
фонд 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.
8777

24. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на ПУП – парцеларен план за линей-
ните обекти на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за изграждане на подземен електропровод 110 kV 
в землищата на селата Селиминово, Гавраило-
во, Голямо Чочовен и Бяла, община Сливен, в 
участъците от т. 72 до т. 79 и от т. 87 до т. 96 
по трасето на електропровода в землището на 
с. Голямо Чочовен и от т. 1 до т. 2 по трасето в 
землището на с. Бяла, община Сливен. Проектът 
е изложен в общината, стая 35. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
8778

88. – Община с. Лесичово на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за регулация 
на улица с о.т. 98 – 101 и УПИ І-430, УПИ ХХ-
448, УПИ ХVІІ-447 в кв. 34 и УПИ ІІ-430, 448, 
УПИ ІІІ-449 в кв. 33 по плана на с. Лесичово, 
община Лесичово, област Пазарджик. Проектът 
се намира в сградата на Община Лесичово, ди-
рекция „Специализирана администрация“. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до Общинска администрация – Лесичово.
8607

СЪДИЛИЩА

8. – Върховният касационен съд, гражданска и 
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съ-
общава на интересуващите се страни, че в открито 
съдебно заседание през септември 2011 г. ще се 
разгледат посочените по-долу дела по отделения 
и дати, както следва:

НА 19.09.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1362/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, по-
дадена от Елка Иванова Георгиева, Пловдив, ул. 
Охрид 21, ет. 5, ап. 14; Василка Илиева Кандева, 
Пловдив, ул. Стефан Стамболов 12, ет. 3; Любомир 
Христов Русев, Пловдив, ул. Стефан Стамболов 
12, ет. 3; Илиана Христова Шукерова, Пловдив, 
ул. Стефан Стамболов 12, ет. 1; Орлин Христов 
Русев, Пловдив, ул. Стефан Стамболов 12, ет. 3.

Трето гражданско отделение, 1414/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
306/2010 по описа на Окръжен съд Враца, пода-
дена от Министерствотото на вътрешните работи, 
София, ул. Шести септември 29, срещу Христо 
Димитров Стефанов, Враца, ул. Стоян Заимов 1, 
вх. А, ап. 6.

Трето гражданско отделение, 1420/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
283/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена 
от Тодор Атанасов Божиков, Ямбол, ул. Димитър 
Благоев, бл. 19, вх. В, ап. 68, срещу Милена Ди-
нева Димитрова чрез адвокат Вера Долапчиева, 
Сливен, ул. Великокняжевска 12.

Трето гражданско отделение, 153/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
146/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
дадена от Паулина Тодорова Севова, Свиленград, 
ул. Крайречна 57, срещу Иван Петков Караива-
нов, Свиленград, община Хасково, ул. Бяло море 
11, и страна дирекция „Социално подпомагане“, 
отдел „Закрила на детето“, Свиленград; Върховна 
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 311/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2722/2010 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Областна дирекция на МВР чрез 
процесуален представител Ева Иванова, София, 
ул. Гео Милев 71, срещу Снежана Александрова 
Димитрова чрез адвокат Иван Колчев, София, ул. 
Цар Асен 2Б, ет. 3.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 859/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
155/2009 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
дена от „Саламандър АСО“ – ООД, чрез адвокат 
Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42, ад-
вокатска кантора; Десислава Кирилова Алексан-
дрова-Методиева лично и като майка и законен 
представител на малолетния Методи Кирилов 
Методиев, с. Егълница, област Перник.

Четвърто гражданско отделение, 870/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
486/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Васил Иванов Тончев, София, ул. Лозенска 
планина 6, вх. А, ап. 3, срещу ЕТ Снежана Златева 
Камберова с фирма „Кръсти – Снежана Камбе-
рова“, Поморие, ул. Васил Левски 13.

Четвърто гражданско отделение, 1096/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1778/2007 по описа на Апелативен съд София, 
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подадена от Бочо Стефанов Цветков, Варна, кв. 
Трошево, бл. 57, вх. Б, ап. 9, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 1168/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
57/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена 
от Държавно ловно стопанство „Витошко – Студе-
на“, с. Кладница, община Перник, срещу Милена 
Лозанова Миланова, Перник, ул. Рашо Димитров, 
бл. 76, вх. Д, ап. 98.

Четвърто гражданско отделение, 1230/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
271/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Пенка Ангелова Петрова чрез адвокат Катя 
Димова, Русе, ул. Любен Каравелов 8, срещу „Ду-
нарит“ – АД, чрез адвокат Константин Станимиров, 
Русе, ул. Църковна независимост 27А.

Четвърто гражданско отделение, 1655/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1737/2010 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от 144 СОУ „Народни будители“ чрез адвокат 
Михаил Миланов, София, ул. Ангел Кънчев 11, 
ет. 4, ап. 4, срещу Веселина Ангелова Комсийска 
чрез адвокат Албена Олегова Сиракова, София, 
ул. Верила 1, ет. 1, ап. 5.

Четвърто гражданско отделение, 64/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
764/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Анета Верадинова Попова, гр. Пещера, 
ул. Христо Смирненски 4, срещу Държавен фонд 
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 638/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2823/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „ЗАР – 9“ – ЕООД, с управител Яни 
Макулев чрез адвокат Петър Тренев, София, ул. 
Георги Сава Раковски 110, срещу „Зара Изол-
мас“ – ЕООД, чрез адвокат Невена Личева, София, 
ул. Цар Асен 25.

Първо търговско отделение, 741/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
231/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
дадена от Пламен Пеев Маринов, Добрич, ж.к. 
Добротица, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу ЗАД 
„Алианц България“, София, ул. Княз Александър 
Дондуков 59.

Първо търговско отделение, 742/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
129/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, пода-
дена от „Булмат“ – ЕООД, с управител Николай 
Минчев, Габрово, ул. Малчика 4, срещу Недялка 
Люцканова Каракашева, Шумен, пл. Освобожде-
ние 2; „Таурус партнерс“ – ЕООД, гр. Смядово, 
област Шумен.

Първо търговско отделение, 825/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3174/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Елфарма“ – АД, с изпълнителен ди-
ректор Огнян Донев чрез адвокат Венелин Гачев, 
София, ул. Хан Крум 19, срещу Юли Георгиев 
Попов чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. 
Христо Смирненски 32.

Първо търговско отделение, 839/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
168/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Атанас Лалов Латев чрез адвокат Георги 
Минчев, София, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1; 
Любомир Атанасов Латев чрез адвокат Георги 
Минчев, София, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1, 
срещу „Прокредитбанк“ – АД, София, бул. Тодор 
Александров 26.

Първо търговско отделение, 870/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4885/2010 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Витоша 
17, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, 
бул. Княз Александър Дондуков 68.

Първо търговско отделение, 876/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1207/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Фелиция – Импулс 2009“ – ЕООД, 
чрез адвокат Румен Петков, Пазарджик, ул. Алек-
сандър Стамболийски 25, срещу Илиана Георгиева 
Стоянова, Пазарджик, ул. Цар Асен 25.

Първо търговско отделение, 879/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
208/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от „Алфа – Щит – Георгиев“ – ЕООД, Видин, ул. 
Цар Александър Втори 87, срещу Община Видин.

Първо търговско отделение, 883/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3/2010 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от ЕТ Трендафил Атанасов Узунов с фирма 
„Трендафил Узунов“, Пазарджик, ул. Преспа 2, 
ап. 35, срещу Изпълнителна агенция „Социални 
дейности на Министерството на отбраната“, София, 
бул. Генерал Тотлебен 34А.

Първо търговско отделение, 893/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2272/2008 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Елвира Танчева, синдик на „Сити-
дом“ – ЕООД, в несъстоятелност, София, ул. Княз 
Борис Първи 71, срещу „Строймагазин“ – ЕООД, 
с управител Стоян Начев, София, ул. Русалка 4, 
ет. 5, ап. 13; „Ситидом“ – ЕООД, в несъстоятел-
ност, с управител Пламен Илков Стоянов, София, 
ул. Марагидик 24.

НА 20.09.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1549/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
202/2010 по описа на Окръжен съд Видин, пода-
дена от „Гипс“ – АД, чрез адвокат Димитринка 
Любенова Искренова, София, ул. Никола Славков 
36, срещу Милчо Борисов Арсъзов чрез адвокат 
Анжела Георгиева Милева, Видин, ул. Витоша 
9, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 1577/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
295/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
дадена от Димитър Желев Ангелов, Добрич, ж.к. 
Добротица, бл. 32, вх. В, ап. 8, срещу Тихомир 
Трифонов Атанасов чрез адвокат Милен Димитров 
Янков, Добрич, бул. 25 септември 52, ет. 2, офис 9.
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Трето гражданско отделение, 1637/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
746/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Светла Иванова Тодорова, Варна, ул. Радост 
7, вх. Б, ап. 20, срещу Агенцията по заетостта 
чрез адвокат Ваня Георгиева Русева, Варна, ул. 
Шипка 10.

Трето гражданско отделение, 1694/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1069/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, по-
дадена от Димитър Стоянов Вергиев чрез адвокат 
Марияна Пушева, Бургас, ул. Генерал Гурко 18, 
ет. 3, срещу Венцислава Димитрова Вергиева, 
Бургас, ул. Гладстон 51, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 19/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
794/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Елена Сашева Митева чрез адвокат 
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85, 
ет. 4, ап. 12; Елена Сашева Митева лично и като 
законен представител на малолетните си деца 
Анка Стефанова Йорданова и Наско Стефанов 
Йорданов чрез адвокат Щерю Щерев, София, ул. 
Княз Борис Първи 85, ет. 4, ап. 12; Елена Сашева 
Митева като законен представител на малолетното 
си дете Наско Стефанов Йорданов чрез адвокат 
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85, 
ет. 4, ап. 12; Йордан Асенов Велев чрез адвокат 
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 
85, ет. 4, ап. 12; Катя Александрова Велева чрез 
адвокат Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис 
Първи 85, ет. 4, ап. 12, срещу „Недев“ – ООД, 
чрез адвокат Недялко Младенов, Стара Загора, 
ул. Захари Княжевски 73, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 533/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
318/2011 по описа на ВКС 3-то гр. отделение, 
подадена от Владимир Радославов Дончев, Со-
фия, ул. Цар Асен 4; Ана Драгомирова Велкова, 
София, ул. Алабин 8, ет. 7; Веска Атанасова Во-
лева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4; Ивайло 
Димитров Данов, София, бул. Витоша 10, ет. 1, 
ап. 2; Иван Георгиев Велев, София, ул. Попчево 
33, ет. 2, ап. 4; Любомир Николаев Талев, София, 
бул. Васил Левски 38; Марио Унчов Топчийски, 
София, ул. Цар Асен 2 Б; Пейчо Йорданов Пей-
чев, София, ул. Солунска 45, ет. 2, ап. 10; Христо 
Иванов Христов, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 
5; Чавдар Георгиев Тончев, София, ул. Женева 3, 
срещу Висшия адвокатски съвет, София, ул. Цар 
Калоян 1А; Людмил Николов Рангелов, София, 
бул. Стефан Стамболов 1, ет. 1, офис 1; Петър 
Иванов Китанов, София, ул. Проф. Н. Михайлов 
2, ет. 3; Елисавета Георгиева Караджова, София, 
ул. Лавеле 20, и страна Сергей Маринов Узунов, 
София, кв. Лозенец, ул. Кожух планина 3, вх. Г, 
ап. 19; Диана Нинова Начева, София, ж.к. Красна 
поляна, бл. 344, вх. Д, ет. 7, ап. 112; Иларион Ди-
митров Иларионов, София, бул. Г. М. Димитров 
54, вх. В, ап. 65.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1260/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
329/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Величка Костадинова Бладжийска 

чрез адвокат Борислав Иванов, Пловдив, бул. 
Цар Борис ІІІ Обединител 52, вх. В, ап. 4; Стоян 
Костадинов Говедаров чрез адвокат Борислав 
Иванов, Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 
52, вх. В, ап. 4, срещу Кирил Славчев Панталеев 
чрез адвокат Христо Василев Грозданов, Пловдив, 
ул. Митрополит Натанаил 20.

Четвърто гражданско отделение, 1603/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
167/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, пода-
дена от Мирослав Николаев Михов, Свиленград, 
ул. Свобода 2, срещу Иларион Танев Чилингиров, 
Хасково, ул. Войводска 5.

Четвърто гражданско отделение, 1787/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
662/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подаде-
на от Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, представ-
лявана от директора Камелия Денчева, Русе, бул. 
Цар Освободител 105А, срещу Асен Димитров 
Дарелов, Русе, ул. Студентска 5, вх. 3, ет. 4, ап. 9.

Четвърто гражданско отделение, 11/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1158/2010 по описа на Софийски градски съд, подаде-
на от „Стрийм Интернешънъл България“ – ЕООД, 
чрез адвокат Иля Иванова Комаревски, София, бул. 
Мария-Луиза 9 – 11, ет. 7 – Адвокатско дружество 
Цветкова, Бебов и съдружници, срещу Снежана 
Каран чрез адвокат Георги Калинов, София, бул. 
Евлоги Георгиев 44, ет. 1 – АС Натан, Кънев, 
Николова и съдружници.

Четвърто гражданско отделение, 37/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3325/2000 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от „Г.М.“ – ЕООД (правоприемник на 
„Гео Милев“ – ЕООД), София, р-т Искър, ул. 5010 
№ 1, срещу Божанка Радкова Станоева, София, 
Бусманци, ул. Перуника 2.

НА 21.09.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 360/2009, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
727/2008 по описа на Софийски окръжен съд, 
подадена от Елена Христова Илиева, Козлодуй, 
ж.к. 2, бл. 86, вх. Б, ап. 20, срещу „Балкан Кей-
търинг“ – ООД, гр. Елин Пелин, ул. Витоша, 
сградата на „Булгарцвет“.

Трето гражданско отделение, 1033/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
381/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, 
подадена от Владо Петков Николов, Видин, ж.к. 
Бонония, бл. 3, вх. В, ет. 1, ап. 43; Петьо Владов 
Петков, Видин, ж.к. Бонония, бл. 3, вх. В, ет. 1, 
ап. 43, срещу Светла Тодорова Илиева чрез адвокат 
Рени Длъгнекова, Видин, ул. Шести септември 5.

Трето гражданско отделение, 1034/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
483/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Надежда Стоилова Савова чрез адвокат Кра-
симир Манов, София, ул. Алабин 36, ет. 1, срещу 
Василка Александрова Каралтиева чрез адвокат 
Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А; 
Василка Николова Каралтиева чрез адвокат Нели 
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Халачева, Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А; Георги 
Димитров Каралтиев чрез адвокат Нели Халачева, 
Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А; Донка Георгиева 
Пенева чрез адвокат Нели Халачева, Бургас, ул. 
Трайко Китанчев 41А; Златка Андонова Михайлова 
чрез адвокат Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко 
Китанчев 41А; Мария Андонова Бахчеванова 
чрез адвокат Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко 
Китанчев 41А; Мария Георгиева Каралтиева чрез 
адвокат Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко Китан-
чев 41А; Руса Томова Коджаниколова чрез адвокат 
Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А; 
Светослава Славчева Лелегова чрез адвокат Нели 
Халачева , Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А; Славка 
Димитрова Петрова чрез адвокат Нели Халачева, 
Бургас, ул. Трайко Китанчев 41А.

Трето гражданско отделение, 1055/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
53/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, пода-
дена от Диян Колев Николов чрез адвокат Георги 
Зарчев, Хасково, бул. България 150, ет. 2, офис 
501, срещу Станка Николова Василева, Хасково, 
ул. Св. св. Кирил и Методий 57, вх. А, ет. 2, ап. 2.

Трето гражданско отделение, 1154/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
10496/2009 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Галина Асенова Найденова чрез адвокат 
Александър Георгиев, София, ул. Брегалница 40, 
офис 3, срещу Министерствотото на земеделието 
и храните, София, бул. Христо Ботев 55.

Трето гражданско отделение, 1533/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
490/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Община Русе, пл. Свобода 6, срещу Нина Ива-
нова Николова чрез адвокат Стефан Боров, Русе, 
ул. Александровска 93; Петър Йорданов Николов 
като баща и законен представител на малолетната 
Никол Петрова Николова чрез адвокат Стефан 
Боров, Русе, ул. Александровска 93.

Трето гражданско отделение, 1654/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2985/2010 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Даниела Емилова Якимова като майка и 
законна представителка на детето Станислав Геор-
гиев Йорданов, София, ж.к. Люлин, бл. 112, вх. Д, 
ет. 6, ап. 119, срещу Георги Йорданов Йорданов, 
София, ж.к. Люлин, бл. 144, вх. 1, ет. 7, ап. 25.

Трето гражданско отделение, 1684/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3183/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2; Апелативна прокурату-
ра – София, бул. Витоша 2, срещу Румен Нейчев 
Касабов чрез адвокат Александър Новков, София, 
ул. Петър Парчевич 31, ет. 1, офис 4.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 290/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
464/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Петър Костадинов Ангелов чрез адвокат 
Невин Ахмед, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 17, вх. 4, ет. 4, 
ап. среден, срещу Мирослав Калудов Тодоров чрез 
адвокат Христина Тодорова, Бургас, пл. Тройката 
4, ет. 2, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 341/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
754/2009 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Мариан Валентинов Тончев със съгласието 
на майка си и законен представител Мариана 
Владимирова Тончева, Перник, ж.к. Тева, бл. 29, 
ап. 14; Мариана Владимирова Тончева, Перник, 
ж.к. Тева, бл. 29, ап. 14; Мартин Валентинов Тончев, 
Перник, ж.к. Тева, бл. 29, ап. 14, срещу Емилия 
Иванова Алексова, Перник, кв. Монте Карло 233, 
ап. 8, вх. А, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 374/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
306/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали, 
подадена от „Български пощи“ – ЕАД, София, 
ул. Академик Стефан Младенов 1, бл. 31, срещу 
Владо Огнянов Йорданов, Кърджали, ул. Екзарх 
Йосиф 19, бл. Рила 3, вх. Г, ап. 58.

Четвърто гражданско отделение, 387/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
370/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, по-
дадена от „Борра“ – ЕООД, Смолян, ул. Добрик 
войвода 4, срещу Асен Митев Башев, Смолян, ул. 
Надежда 10; Севда Митева Башева, Смолян, ул. 
Надежда 10; Събка Минчева Башева, Смолян, 
ул. Надежда 10.

Четвърто гражданско отделение, 478/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2831/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Красимир Димов Колев, Пловдив, 
ул. Матинчеви градини 7, срещу Огнян Благоев 
Андонов чрез адвокат Диана Иванова Керемид-
чиева, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 43.

Четвърто гражданско отделение, 853/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
863/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, 
представлявано от Ганчо Тенев – изпълнителен 
директор, Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Вла-
димир Вазов 3, срещу Мариана Костадинова 
Петрова, Пловдив, ул. Пере Тошев 32, ет. 2, ап. 4; 
Огнян Иванов Петров, Пловдив, ул. Пере Тошев 
32, ет. 2, ап. 4.

Четвърто гражданско отделение, 1382/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
138/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Мустафа Гюраев Ходжов чрез адвокат 
Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Стефан Веркович 
3, ет. 4, офис 3, срещу Елиназ Мустафова Шери-
фова, Кричим, област Пловдив, ул. Бобище 15.

Четвърто гражданско отделение, 1944/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
495/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
дадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С. 
Раковски 47, срещу Валентин Димов Вангелов, 
Свиленград, ул. Първи май 6.

Четвърто гражданско отделение, 187/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
9442/2010 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Министерствотото на отбраната – по-
деление 26340, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу 
Людмила Георгиева Стоименова чрез адвокат 
Стефка Димитрова Георгиева, София, бул. Алек-
сандър Стамболийски 22, вх. А, ет. 2.
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Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 618/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3788/2005 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от „БЕ 2“ – ООД, чрез адвокат Вален-
тин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25; Цветанка 
Никифорова Иванова, София, ж.к. Гоце Делчев, 
бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 27.

Трето гражданско отделение, 1503/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1436/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Министерството на външните работи, 
София, ул. Александър Жендов 2, срещу Илияна 
Лазарова Хаджиева чрез адвокат Емилия Петрова, 
София, ул. Гурко 10, ет. 1, ап. 1; Петьо Атанасов 
Хаджиев чрез адвокат Емилия Петрова, София, 
ул. Гурко 10, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1774/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
297/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, пода-
дена от Недка Атанасова Ангелова чрез адвокат 
Станимир Петров Кескинов, Ямбол, ул. Жорж 
Папазов 14, кантора 402, срещу Община Ямбол, 
ул. Г. С. Раковски 7.

Трето гражданско отделение, 109/2011, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 446/2010 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2, срещу 
Георги Вълчев Парушев, София, бул. Ген. Данаил 
Николаев, бл. 18, вх. А, ет. 4, ап. 14; Софийски 
районен съд, София, бул. Драган Цанков 6.

Трето гражданско отделение, 146/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
345/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали, 
подадена от Националната агенция за приходите, 
Пловдив, ул. Скопие 106, срещу Людмила Райчева 
Владимирова чрез адвокат Милена Караманолова, 
Кърджали, ул. Булаир 6А.

Трето гражданско отделение, 238/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
433/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Димитър Обретенов Обретенов чрез 
адвокат Николай Станков, София, бул. Витоша 1А, 
кантора 148, срещу ТЕЦ „Марица Изток 2“ – ЕАД, 
с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 860/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
9630/2009 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Весела Жекова Иванова, София, 
ул. Съвет на Европа 17 – 19, ет. 8, ап. 23, срещу 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и 
Методий 17 – 19.

Четвърто гражданско отделение, 887/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
351/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, по-
дадена от Асен Георгиев Георгиев, с. Владимирово, 
община Бойчиновци, област Монтана, ул. Вл. П. 
Минчев 122, срещу „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
София, ул. Владайска 71, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 1022/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
77/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, 
подадена от Върховна касационна прокуратура, 
София, бул. Витоша 2; Комисия за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност, 
Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3, срещу „Инвест 
Петролиум“ – ООД, Котел, ул. Луда Камчия 22; 
Марин Христов Куцаров, Котел, ул. Луда Камчия 
22А; Силвия Добрева Тихина, Котел, ул. Луда 
Камчия 22Г.

Четвърто гражданско отделение, 1077/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
78/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Тахер Абдел Рахман Тахер Курди чрез адвокат 
Елвира Мирчева, Русе, ул. Църковна независимост 
3, ет. 5, срещу Илиян Дочков Илиев чрез адво-
кат Ралица Христова, Шумен, пл. Съединение, 
вх. А, ет. 1, ап. 2; Илона Христова Зейн Ел Дин 
Шахова чрез адвокат Таня Везирова, Русе, ул. 
Александровска 80.

Четвърто гражданско отделение, 1222/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1150/2009 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от „Екоинжинеринг – РМ“ – ЕООД, 
София, кв. Дървеница, бул. Кл. Охридски 14, 
ет. 15, срещу Диян Спасов Крайчев чрез адвокат 
Лиляна Колева, София, ул. Г. С. Раковски 127, 
ет. 3, офис 328.

Четвърто гражданско отделение, 1847/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1826/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Васил Симеонов Василев чрез адво-
кат Теодора Филипова, Пловдив, ул. Цар Иван 
Александър 2, срещу „Ем Ойл“ – ЕООД, Пловдив, 
бул. Никола Вапцаров 91А.

Четвърто гражданско отделение, 1878/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
342/2010 по описа на Софийски окръжен съд, 
подадена от „Искра 21“ – АД, представлявано от 
Георги Асенов Славов, София, ж.к. Люлин, ул. 
Търново, бл. 882, срещу Полина Георгиева Цанкова, 
Правец, ж.к. Север, бл. 306, вх. Г, ет. 3, ап. 49.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 601/2010, по каса-

ционна жалба срещу решението по гр. дело 29/2010 
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от 
Бойко Георгиев Дражев, Бургас, ул. Ропотамо 43; 
Йовко Вълков Вълков, Бургас, ж.к. Меден рудник, 
бл. 9, вх. 10, ет. 8, ап. 23, срещу „Нола 7“ – ООД, 
представлявано от Иван Иванов Танев, София, 
бул. Черни връх 73.

Първо търговско отделение, 711/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
45/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, пода-
дена от „Стоян Люцканов“ – ЕООД, чрез адвокат 
Юлиана Колева, Сливен, ул. Раковски 3, срещу 
ЕТ Янко Георгиев Янков с фирма „Янко Янев“ 
чрез адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван 
Вазов 23А, ет. 2.

Първо търговско отделение, 758/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
560/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от „Загорка“ – АД, чрез адвокат Краси-
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мир Тенев Николов, Стара Загора, ул. Пазарска 
13, срещу Станьо Иванов Колаксъзов чрез адвокат 
Деница Ганчева Манолова, Стара Загора, бул. Цар 
Симеон Велики 112.

Първо търговско отделение, 776/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
65/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Агротех 97“ – АД, чрез адвокат Георги 
Николаев Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, 
кантора 409, срещу ДФ „Земеделие“, София, бул. 
Цар Борис Трети 136.

Първо търговско отделение, 820/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
200/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Петър Костадинов Еринин чрез адвокат 
Иван Йорданов Димитров, Разлог, ул. Св. Климент 
Охридски 2, офис 1, срещу „Миримпекс“ – ООД, 
чрез адвокат Петър Сланчев, Разлог, ул. Родопи 2.

Първо търговско отделение, 868/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2919/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Агенцията за приватизация и след-
приватизационен контрол чрез юрисконсулт 
Бистра Дескова, София, бул. Аксаков 29, срещу 
„Тептекс“ – АД, Лихтенщайн, чрез адвокат Милена 
Каменова Плочева, София, бул. Евлоги Георгиев 
97, ет. 7, ап. 15; РМД „Аптечно Бургас“ – АД, чрез 
управителя Ирина Цанкова, Бургас, ж.к. Лазур, 
бл. 82, ет. 4.

Първо търговско отделение, 959/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
209/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Робърт Бош“ – ЕООД, чрез адвокат 
Екатерина Читакова, София, ул. Шипка 34, офис 
314, срещу „Адиа“ – ООД, чрез адвокат Славея 
Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112, вх. А, 
ет. 1, офис 1.

Първо търговско отделение, 1013/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
52/2010 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол чрез юрисконсулт 
Даниела Кирилова Симеонова, София, ул. Аксаков 
29, срещу Илияна Илиева Илиева чрез адвокат 
Огнян Николаев Минчев, Русе, ул. Фердинанд 
19, вх. Б, ет. 2; Димитър Любенов Димитров чрез 
адвокат Огнян Николаев Минчев, Русе, ул. Фер-
динанд 19, вх. Б, ет. 2.

НА 27.09.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1515/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
807/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Георги Григоров Георгиев чрез адвокат Никола 
Георгиев Камбуров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 
6а, ет. 3, срещу Иванка Добрева Димитрова чрез 
адвокат Борислава Андреева, Варна, ул. Христо 
Самсаров 57, и страна Нели Георгиева Кирчева 
чрез особен представител Мариета Петрова Кос-
тадинова, Варна, ул. Юрий Венелин 10, партер.

Трето гражданско отделение, 1661/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2294/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода-

дена от „Акваполис“ – ООД, Варна, к/с Златни 
пясъци, дирекция, срещу Тодор Николов Михайлов, 
Варна, ул. Любен Каравелов 16, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1663/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
550/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от „Дженерали застраховане“ – АД, София, 
бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Илия Иванов 
Калъчев чрез адвокат Явор Михов, Бургас, ул. 
Генерал Гурко 18, ет. 1; Галин Емануилов Дими-
тров, Бургас, бул. Демокрация 68, ет. 6; „Модерен 
стъклопласт“ – ЕООД, представлявано от управи-
теля Стоян Михов, София, ул. Адам Мицкевич 4.

Трето гражданско отделение, 1723/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
514/2010 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от „Кремиковци“ – АД, София, кв. Ботунец, 
срещу Таня Василева Андонова, София, ул. Сухата 
река, бл. 97, ап. 501.

Трето гражданско отделение, 1792/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
174/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Комисия за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, ТД – Благоевград, 
пл. Георги Измирлиев 9, срещу Марио Райков 
Василев чрез адвокат Ивайло Мазнев, София, ул. 
Владайска 23, ет. 4, ап. 9, и контролираща страна 
Върховна касационна прокуратура, София, бул. 
Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 1826/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
178/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, по-
дадена от Атанас Андреев Атанасов, Плевен, ул. 
Шипка 26, вх. Г, ап. 20, срещу Техническия универ-
ситет – Габрово, чрез адвокат Десислава Колева, 
Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 3, офис 1.

Трето гражданско отделение, 142/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1314/2009 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Комисията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, Териториална 
дирекция – Видин, пл. Бдинци 1, стая 56; Валери 
Илиев Тодоров, Враца, ул. Димитър Хаджитошев 
32; Вера Илиева Тодорова, Враца, ул. Димитър 
Хаджитошев 32, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 213/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1756/2009 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Окръжен съд Благоевград; Районен съд 
Благоевград, срещу Областна дирекция на МВР –  
Благоевград, ул. Владо Черноземски 3; Валери 
Иванов Марков, Благоевград, ул. Васил Априлов 
10; Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1422/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
703/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Маргарита Янкова Стоянова чрез ад-
вокат Цвета Рангелова, Благоевград, ул. Дъбравска 
9А, срещу Община Благоевград.
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Четвърто гражданско отделение, 1507/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2258/2007 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2; Софийски районен съд чрез 
процесуален представител Корнелия Ваньова Ки-
рилова, София, бул. Драган Цанков 6, срещу Вла-
димир Станчев Павлов чрез пълномощник Петър 
Петков Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44, 
вх. А, ап. 3; Агенция „Митници“ чрез процесуален 
представител Ани Ангелова Недялкова, София, 
бул. Брюксел 1.

Четвърто гражданско отделение, 1579/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
133/2010 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Младен Юриев Венков, София, кв. 
Връбница 2, бл. 632, вх. Д, ет. 11, ап. 50, срещу 
Столична дирекция „Полиция“ – Министерство 
на вътрешните работи, чрез представляващ Бисер 
Димов Бонев, София, НЕКД – СДВР.

Четвърто гражданско отделение, 1740/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2617/2008 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Александър Николов Живков, София, 
ж.к. Люлин – ІІ м.р., бл. 239, вх. 1, ет. 1, ап. 3, 
срещу Министерствотото на правосъдието, София, 
ул. Славянска 1.

Четвърто гражданско отделение, 1905/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
340/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Пламена Йорданова Петрова като 
законен представител на Борис Валентинов Бел-
чев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 142, 
вх. А, ап. 49, срещу Валентин Белчев Вълев чрез 
адвокат Цоко Желязков, Стара Загора, ул. Цар 
Иван Шишман 81, вх. юг, ет. 1, и страна Дирек-
ция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, ул. 
Стефан Караджа 8.

Четвърто гражданско отделение, 108/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
477/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от „Централна кооперативна банка“ – АД, София, 
ул. Г. С. Раковски 103, срещу Симеон Симеонов 
Герасимов чрез адвокат Кирил Груев, Видин, ул. 
Княз Борис І № 1.

Четвърто гражданско отделение, 752/2011, по 
касационна жалба срещу решение на Висшия ад-
вокатски съвет от 21.01.2011 г. по описа на Висшия 
адвокатски съвет, подадена от Силвия Тодорова 
Иванова, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 63, ет. 6, 
ап. 20, срещу Висшия адвокатски съвет, София, 
ул. Цар Калоян 1-А.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 648/2010, по касаци-

онна жалба срещу решението по гр. дело 1197/2009 
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена 
от Националната агенция за приходите, София, 
бул. Княз Дондуков 52, срещу „Мануела“ – АД, 
в несъстоятелност, чрез адвокат Митко Цветков, 
Хасково, ул. Преслав 24; „Мануела“ – АД, в несъс-
тоятелност, със синдик Николай Димитров Вълков, 
Свиленград, бул. България 2А; „Мануела“ – АД, 
в несъстоятелност, Хасково, бул. Съединение 62.

Второ търговско отделение, 889/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2422/2009 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Евгени Яковлевич Натикач чрез адвокат 
Ангел Дилов, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 
51, срещу „Химатом Инженеринг“ – ООД, чрез 
адвокат Петър Славов, София, ж.к. Красно село, 
бл. 15, вх. Е, ет. 6, ап. 93.

Второ търговско отделение, 976/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1926/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Бизнес иновационен център СИМЕ“, 
в несъстоятелност, със синдик Росен Георгиев 
Милошев чрез адвокат Албена Драганова, София, 
ул. Позитано 9А, офис 24, срещу Иван Тодоров 
Карагьозов чрез адвокат Владимир Чернев, Вра-
ца, ул. Лукашов 10, офис 502; „Бизнес иноваци-
онен център „СИМЕ“ – АД, в несъстоятелност, 
Магдалена Петрунова – синдик, София, ул. Асен 
Йорданов 12.

Второ търговско отделение, 1027/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
139/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, пода-
дена от Института по криобиология и хранителни 
технологии, София, ул. Христо Станчев 8, срещу 
„Екопайп“ – ЕООД, Бургас, ул. Трапезица 5.

Второ търговско отделение, 1036/2010, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 243/2010 
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от 
„Е.ОН България мрежи“ – АД, Варна, ул. Девня 
2, срещу Комисията за защита на потребителите, 
София, пл. Славейков 4 вх. А.

Второ търговско отделение, 1103/2010, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 491/2010 
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от 
ЕТ Емил Георгиев Агов с фирма „Свинидол – Емил 
Агов“, срещу „Алматранс“ – ООД, чрез адвокат 
Николов, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 1, и 
трета страна „Суит Клоудс Бг“ – ЕООД, Пловдив, 
ж.к. Тракия, бл. 77, вх. Б, ет. 7, ап. 28.

Второ търговско отделение, 1119/2010, по 
касационна жалба срещу решение по гр. дело 
11818/2009 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Илияна Петрова Захариева, София, 
ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. А2, ап. 19, срещу 
„ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, ул. Г. С. 
Раковски 140.

Второ търговско отделение, 133/2011, по каса-
ционна жалба срещу решение по гр. дело 657/2010 
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена 
от „Генезис инвест“ – ЕООД, в ликвидация, чрез 
адвокат Александър Комсийски, Стара Загора, ул. 
Генерал Столетов 42, срещу СД „Адонай – Цонева 
и Димитрова“, в несъстоятелност, Стара Загора, 
ул. Верея 1.

НА 27.09.2011 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 329/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 964/2009 
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена 
от ЗАД „ДЗИ“, София, община „Средец“, бул. 
Цар Освободител 6, срещу „Мекс – Ко“ – ЕООД, 
София, община „Изгрев“, бул. Драган Цанков 23; 
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„Погледец – 92“ – ООД, в ликвидация, Добрини-
ще; „УниКредит Булбанк“ – АД, София, ул. Света 
Неделя 6.

Второ търговско отделение, 336/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 448/2009 
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от 
Райчо Пенчев Иванов чрез адвокат Иван Краси-
миров Кръстев, Варна, бул. Осми приморски полк 
57А, срещу „МиР 1713“ – ЕООД, чрез адвокат 
Даниела Запрянова Ванчева, Варна, ул. Шар 22, 
адвокатски колектив „Веда“.

Второ търговско отделение, 628/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 2654/2009 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис 
Трети 136, срещу Снежана Георгиева Василева чрез 
адвокат Гошо Пешковски, Враца, ул. Лукашов 11, 
ет. 5; „СВ – Феникс“ – ЕООД, чрез адвокат Гошо 
Пешковски, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.

Второ търговско отделение, 678/2010, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 33/2010 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Община Своге чрез адвокат Александър Ценков 
Георгиев, София, район „Възраждане“, ул. Брегал-
ница 40, офис 3, срещу „Кю Електроник“ – ООД, 
чрез адвокат Елеонора Бориславова Сергиева, 
София, бул. Цар Борис Трети 201, бизнес център 
„Интрейдингс“, ет. 2.

Второ търговско отделение, 728/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 150/2010 
по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от 
„Булгаринвест“ – ЕАД, чрез адвокат Ивелин Ива-
нов, Шумен, ул. Съединение 68, вх. А, ет. 2, ап. 7, 
срещу Спартак Станчев Стоименов чрез адвокат 
Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри Войников 
9 – 13, ет. 3, кантора 32; Росен Трифонов Ангелов 
чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен, ул. До-
бри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32; Мариана 
Росенова Стоименова, Шумен, ул. Бели Лом 6, 
вх. 3, ет. 1, ап. 39.

Второ търговско отделение, 861/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 1852/2009 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Станимир Петров Тодоров чрез адвокат Галина 
Дойчева, София, ул. Дамян Груев 15, ет. 1, ап. 1, 
срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД, 
София, ул. Уилям Гладстон 5.

Второ търговско отделение, 867/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2992/2009 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Палмигруп“ – АД, чрез адвокат Стефан 
Георгиев, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, 
срещу „Трустуийк Вайлинген Б.В.“ чрез адвокат 
Зоя Златкова, София, бул. Васил Левски 38.

Второ търговско отделение, 869/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 777/2003 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
ЕТ Васил Илиев Геров с фирма „ВИГ – Васил Ге-
ров“ чрез адвокат Ваня Толева, София, ул. Шести 
септември 33, ет. 1, срещу „Кю Би и иншурънс 
(Юръп) Лимитид“ – клон София, чрез адвокат 
Венета Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1169/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
7994/2009 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Сте-
фан Караджа 2, срещу „ДЗИ – Общо застрахова-
не“ – АД, София, ул. Георги Бенковски 3.

НА 28.09.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1187/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
115/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, по-
дадена от „Руа – Фабрика за метали“ – ООД, Лом, 
ул. Лудовико Миланези 2, срещу Огнян Пенков 
Йорданов чрез адвокат В. Константинов, Лом, ул. 
Панайот Хитов 9.

Трето гражданско отделение, 1365/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
12024/2009 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Кремен Младенов Кръстев чрез адвокат 
Йорданка Матеева, София, ул. Стефан Караджа 15, 
срещу Венета Койчева Димова-Кръстева, София, 
ул. Симеон Радев 27, вх. В, ет. 3, ап. 55.

Трето гражданско отделение, 1679/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
381/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, 
подадена от „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, 
чрез адвокат Радослав Александров, София, бул. 
Патриарх Евтимий 82, срещу Иван Петров Сте-
фанов чрез адвокат Десислава Колева, Габрово, 
ул. Юрий Венелин 18, ет. 3, офис 1.

Трето гражданско отделение, 1749/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
116/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Пътнически автотранспорт“ – ЕООД, 
Кюстендил, ул. Гаров площад 1, срещу Валери 
Николов Костадинов чрез адвокат Димитър Ди-
митров, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2; 
Валентина Атанасова Костадинова чрез адвокат 
Димитър Димитров, Кюстендил, ул. Неофит Рил-
ски 4, ет. 2, и трета страна Застрахователно АД, 
„Виктория“, София, ул. Екзарх Йосиф 65; Петър 
Цанков Сотиров, Кюстендил, кв. Запад, бл. 102, 
вх. Б, ет. 3, ап. 31.

Трето гражданско отделение, 78/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
368/2010 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Румен Чиприянов Януаров 
чрез адвокат Димитър Стефанов, Русе, ул. Петко 
Д. Петков 8; Апелативна прокуратура – Велико 
Търново, ул. Васил Левски 16.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 931/2009, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
52/2009 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Исаак Хаим Израел чрез 
адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, 
ет. 2, ап. 3; Ривка (Рива) Аронов чрез адвокат 
Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, 
ап. 3; Симон Нисим Барутчиев чрез адвокат Бо-
рис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; 
Simona Frankel,146 Paradis, 13006, Marseille, France, 
срещу „Дунарит“ – АД, Русе, п. к. 12.
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Четвърто гражданско отделение, 1405/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
401/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от 
„Пени Маркет България“ – ЕООД, представлявано 
от управителите Васил Фечко и Павел Кебисек, 
с. Столник, област София, срещу Светла Боянова 
Захариева, Русе, ул. Николаевска 16, бл. Одрин, 
вх. 1, ет. 2, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение, 1962/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
401/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Държавно горско стопанство „Невес-
тино“, с. Невестино, община Невестино, област 
Кюстендил, ул. Владимир Поптомов 29, срещу 
Красимир Христов Димитров, Кюстендил, ж.к. 
Румена Войвода, бл. 47, вх. А, ап. 8.

Четвърто гражданско отделение, 100/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1253/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, по-
дадена от „Пристанище Бургас“ – ЕАД, Бургас, 
ул. Княз Александър Батенберг 1, срещу Гроздан 
Христов Кръстев, Бургас, ул. Александър Велики 
56, ет. 2, ап. 4.

Четвърто гражданско отделение, 429/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
842/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от държавата чрез министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството, София, 
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Вио-
лета Славеева Кадьова чрез особен представител 
Мария Недялкова Лесова, Пловдив, бул. Шести 
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 1.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 652/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2323/2009 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „СИМЕ Индъстри“ – ООД, София, бул. 
Асен Йорданов, 12; „Бизнес иновационен център 
„СИМЕ“ – АД, чрез изпълнителен директор Магда-
лена Петрунова, София, бул. Асен Йорданов 12, 
срещу „Бизнес иновационен център „СИМЕ“ – АД 
(в несъстоятелност), със синдик Александър Геор-
гиев Костадинов, София, кв. Лагера, бл. 59, ап. 76.

Второ търговско отделение, 823/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 294/2010 
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена 
от Радко Томов Калайджиев чрез адвокат Лора 
Георгиева, София, ул. Д-р Христо Стамболийски 
3, срещу „Феникс 99“ – ООД, чрез адвокат Ни-
колай Маргаритов, Кърджали, бул. Беломорски, 
бл. Арда, ап. 19.

Второ търговско отделение, 880/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3201/2009 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, 
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София, 
ул. Г. Бенковски 3.

Второ търговско отделение, 881/2010, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 208/2010 
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от 

областния управител на област Смолян,  бул. 
България 14, срещу „Пеписто“ – ООД, Чепеларе, 
ул. Капитан Петко войвода 8.

Второ търговско отделение, 971/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
41/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Илия Христов Ангелов, Стара Загора, 
ул. Славянска 2, срещу Застрахователно дружество 
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.

Второ търговско отделение, 977/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
177/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Георги Рашков Димов, Казанлък, ул. 
Свобода 11, вх. А, ап. 27; Слави Иванов Иванов, 
Казанлък, ул. Войнишка, 46, вх. А, ап. 17, срещу 
Застрахователно дружество „Армеец“ – АД, София, 
ул. Стефан Караджа 2.

Второ търговско отделение, 1147/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2/2010 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Недялка Русева Бачева чрез адвокат 
Симеон Миков, София, ул. Димитър Трайкович 
1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Любомир Димитров Бачев 
чрез адвокат Симеон Миков, София, ул. Димитър 
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Елена Димитрова 
Георгиева чрез адвокат Симеон Миков, София, ул. 
Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу 
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат 
Елисавета Деянчева, Дупница, ул. Солун 10.

Второ търговско отделение, 1192/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
290/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Мегатрейд“ – ЕООД (в несъстоятел-
ност), със синдик Ралица Пламенова Топчиева чрез 
адвокат Владимир Петков, София, ул. Солунска 
41, ет. 2, ап. 7, срещу „Софарма“ – АД, София, 
ул. Илиянско шосе 16; „Мегатрейд“ – ЕООД (в 
несъстоятелност), с управител Иван Стефанов 
Христов, Карлово, ул. Двадесети юли 1.

Второ търговско отделение, 39/2011, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 177/2010 
по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Елка 
Горанова Цветкова, Бяла Слатина, ул. Златия 47; 
Веселка Петрова Банчева, Враца, ул. Демокрация 
26, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Калинка Петрова Стоянова, 
Враца, ж.к. Дъбника 28, вх. Б, ет. 2, ап. 22, срещу 
„Алианц България“ – АД, София, бул. Дондуков 59.

Второ търговско отделение, 68/2011, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 515/2010 
по описа на Апелативен съд Велико Търново, по-
дадена от Народно читалище „Просвета – 1903“ 
чрез адвокат Ивайло Петров Ценкулов, Плевен, 
ул. Бъкстон 5, кантора 30.

Второ търговско отделение, 580/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
362/2011 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, 
София, ул. Цар Симеон 330, срещу Комисията за 
защита на потребителите, София, пл. Славейков 
4А, ет. 3, стая 311.
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Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 968/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4187/2006 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Полина Иванова Томова чрез адвокат 
Ивайло Димитров Данов, София, бул. Витоша 
10, ет. 1, ап. 2; Цветан Иванов Нанковски чрез 
адвокат Ивайло Димитров Данов, София, бул. 
Витоша 10, ет. 1, ап. 2, срещу Ангел Димитров 
Вучков чрез адвокат Ирина Молерова, София, ул. 
Граф Игнатиев 45, ет. 1; Бойко Димитров Вучков 
чрез адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф 
Игнатиев 45, ет. 1; Любка Величкова Вучкова 
чрез адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф 
Игнатиев 45, ет. 1.

Второ гражданско отделение, 1063/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3455/2009 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от ЖСК „Български художник“ чрез 
адвокат Андрей Иванов, София, ул. Княз Борис 
Първи 102, ет. 4, срещу Пенко Николов Николов 
чрез адвокат Наталия Христова, София, бул. Васил 
Левски 72, ет. 3, ап. 16.

Второ гражданско отделение, 1171/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
282/2010 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Паруш Георгиев Парушев чрез адвокат 
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, 
ет. 5, офис 1; Стоян Георгиев Парушев чрез адвокат 
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, 
ет. 5, офис 1; Иван Йорданов Митев чрез адвокат 
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, 
ет. 5, офис 1; Георги Йорданов Иванов чрез адвокат 
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 
7, ет. 5, офис 1; Димитър Иванов Димитров чрез 
адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Радко Ди-
митриев 7, ет. 5, офис 1; Тодор Иванов Димитров 
чрез адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Радко 
Димитриев 7, ет. 5, офис 1, срещу Мариета Вълева 
Каменова чрез адвокат Николай Делчев Ташев, 
Варна, бул. Владислав 10; Емил Петров Каменов 
чрез адвокат Николай Делчев Ташев, Варна, бул. 
Владислав 10.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 786/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
352/2009 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Виолета Стоилова Чудомирова чрез 
адвокат Дончо Йорданов, София, ул. Славянска 
33, ап. 14; Евдокия Стоилова Китова чрез адво-
кат Дончо Йорданов, София, ул. Славянска 33, 
ап. 14; Методи Николов Цветков чрез адвокат 
Георги Данчев, София, ул. Момин кладенец 1, 
ет. 3; Цветанка Стоилова Павлова чрез адвокат 
Георги Данчев, София, ул. Момин кладенец 1, 
ет. 3, срещу „Ексел Пропъртис“ – ЕООД, София, 
ул. Бяла ружа 1.

Трето гражданско отделение, 1129/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
59/2010 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност чрез 
Петко Мъжлеков, Велико Търново, областна адми-

нистрация, ет. 2, стая 208, срещу „Виком“ – ЕООД, 
Горна Оряховица, бул. Св. княз Борис Първи 1 Б, 
ап. 2, ет. 1; Вишана Тодорова Буюклиева, Горна 
Оряховица, ул. Панайот Цвикев 1, вх. А, ет. 1; 
Христо Тодоров Буюклиев, Горна Оряховица, ул. 
Панайот Цвикев 1, вх. А, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1659/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1572/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Атанас Александров Куртенков чрез 
адвокат Таня Динкова, Пловдив, Дом Левски, ет. 1, 
офис 1, срещу Регионален инспекторат по обра-
зованието на МОН чрез адвокат Стоян Георгиев 
Стойчев, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3; Общински 
детски комплекс чрез адвокат Даниела Елдърова, 
Пловдив, ул. Ст. Веркович 3, ет. 4, офис 3.

Трето гражданско отделение, 1672/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
383/2010 по описа на Софийски окръжен съд, 
подадена от „Пластимо“ – АД, Самоков, ул. Со-
фийско шосе 13, срещу Стоян Стоянов Чапкънов, 
Самоков, ул. Освобождение 32.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1156/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
46/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подаде-
на от Николай Христов Янев чрез адвокат Жанета 
Алдинова, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора 
306, срещу Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, и трета страна Областна 
дирекция на МВР – Ямбол, ул. Преслав 40.

Четвърто гражданско отделение, 1251/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
124/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, пода-
дена от СОУ „Тодор Кирков“, Ловеч, ж.к. Червен 
бряг, срещу Светла Иванова Райнова, Ловеч, ул. 
Търговска 101, ап. 6.

Четвърто гражданско отделение, 1309/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
35/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търно-
во, подадена от „Евротур – ТТ“ – ООД, София, 
ул. Добротич 1, срещу Антон Петров Каракашев, 
Горна Оряховица ул. Вичо Грънчаров 6; Георги 
Тодоров Йовчев, Горна Оряховица, област Велико 
Търново, ул. Априлско въстание 6; Диана Стоянова 
Стоянова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 4.

Четвърто гражданско отделение, 1317/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3040/2008 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Националната агенция за приходите, 
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу Георги Ми-
нов Стоянов чрез пълномощник Инна Пенчева, 
София, ул. Алабин 56, ет. 5, офис 33.

Четвърто гражданско отделение, 1415/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
94/2010 по описа на Софийски окръжен съд, по-
дадена от Николай Димитров Николов, София, 
ул. Пет могили 16; Живка Симеонова Николова, 
София, ж.к. Западен парк, бл. 83, ет. 2, ап. 8, 
срещу Тодор Димитров Грозданов, Костинброд, 
ул. Охрид 22.
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Четвърто гражданско отделение, 129/2011, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
812/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Соня Атанасова Стоянова, Благоевград, 
ул. Прилеп 3, срещу Югозападен университет „Нео-
фит Рилски“ – Благоевград, ул. Иван Михайлов 66.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 244/2010, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
175/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали, 
подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Цар 
Борис Трети 41, срещу Сунай Мехмед Ахмед чрез 
адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул. 
Беломорски, бл. Арда.

Първо търговско отделение, 577/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
949/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Националната агенция за приходите, 
представлявана от Красимир Стефанов, София, бул. 
Княз Дондуков 52, срещу „Завод за асинхронни 
електродвигатели“ – АД, Пловдив, ул. Брезовско 
шосе 176.

Първо търговско отделение, 701/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2700/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от обединение „Пътно поддържане – Плов-
див“ чрез адвокат Асен Русенов Манев, Пловдив, 
ул. Куртевич 5, срещу Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“ – „Областно пътно уп-
равление“ – Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22; 
„ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, чрез адвокат 
Мариана Василева Минчева, Пловдив, бул. Шести 
септември 153, ет. 2.

Първо търговско отделение, 725/2010, по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 945/2009 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
„Станция по механизация на животновъдство-
то – Кюстендил“ – ЕООД, чрез адвокат Димитър 
Димитров, с. Ябълково, област Кюстендил, ул. 
Първи май 8, срещу Агенция за приватизация и 
следприватизационен контрол, София, ул. Аксаков 
29; СМТУ – ООД, представлявано от Йордан Ка-
дийски, с. Ябълково, област Кюстендил.

Първо търговско отделение, 806/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1473/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Застрахователно дружество „Евро-
инс“ – АД, чрез адвокат Николай Чолаков, Плов-
див, ул. Райко Даскалов 53, партер, срещу Методи 
Василев Докторов чрез адвокат Димитър Антонов, 
Пловдив, ул. Митрополит Панарет 9.

Първо търговско отделение, 817/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2743/2008 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, 
ул. Георги Сава Раковски 140; „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД, София, ул. Цар Симеон 330, срещу 
ЕТ Иван Валентинов Гьоков с фирма „Форд – Иван 
Гьоков“ чрез адвокат Милчо Пълов, София, ул. 
Пиротска 56, ет. 3.

Първо търговско отделение, 834/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2053/2010 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Йотка Петрова Грошевска-Бекярова, 

София, ж.к. Младост, бл. 449, вх. 2, ап. 52, срещу 
„Топлофикация София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 
23Б, и трета страна „Техем Сървисис“ – ЕООД, 
София, ж.к. Гео Милев, ул. Проф. Г. Павлов 3.

Първо търговско отделение, 864/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
917/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Румен Иванов Балабанов чрез адвокат 
Сашко Лозанов, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 
64, вх. север, офис 16, срещу Пламен Петров Го-
шев чрез адвокат Руска Владимирова, Пловдив, 
Христо Г. Данов 3.

Първо търговско отделение, 1114/2010, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
607/2010 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Петър Господинов Калчев, София, бул. 
Витоша 91, вх. 2, ап. 47, срещу „Топлофикация 
София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 23 Б.
8388

Административният съд – Благоевград, обя-
вява, че с жалба на „Мак турс“ – ООД, пред-
ставлявано от Методи Серафимов Калъмбов, се 
оспорва Заповед № 641 от 14.06.2011 г. на кмета 
на Община Благоевград. По жалбата на „Мак 
турс“ – ООД, е образувано адм.д. № 532/2011 по 
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 20.09.2011 г. от 11 ч. в зала 
002. Заинтересуваните лица могат да се конститу-
ират като ответници в производството пред съда 
в едномесечен срок от обявяване на оспорването 
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление 
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле-
нието се прилагат писмени доказателства, удос-
товеряващи качеството на заинтересувано лице 
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадени жалби в законоустановения срок.
8911 

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Геор-
ги Йорданов Недялков от София е образувано 
адм.д. № 358/2011 по описа на съда с предмет на 
оспорване – Заповед № РД-01-899 от 29.12.2010 г. 
на кмета на Община Царево, с която е одобрен 
ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 44094.21.20 по 
кадастралната карта на с. Лозенец, община Царево, 
одобрена със Заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, местността 
Рибарницата, с площ 222 кв. м, поземлен имот 
№ 44094.21.19 по кадастралната карта на с. Лозенец, 
община Царево, одобрена със Заповед № РД-18-54 
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на 
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АК, местността Рибарницата, с площ 715 кв. м 
и поземлен имот № 44094.21.25 по кадастралната 
карта на с. Лозенец, община Царево, одобрена със 
Заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълни-
телния директор на АК, местността Рибарница-
та, с площ 929 кв. м, както следва: УПИ VI-19, 
20, 25 с площ 1071 кв. м по червени линии по 
графичната част на плана, отреден „За обект за 
хранене“, с предвидени устройствени показатели 
за застрояване: плътност на застрояване – 20 %, 
Кинт – 0,5, озеленяване – мин. 70 %, Н – до 5,5 
м, начин на застрояване – свободно, по черве-
ни прекъснати линии. УПИ VII-25 с площ 417 
кв. м по червени линии по графичната част на 
плана, отреден „За обект за хранене“, с предви-
дени устройствени показатели за застрояване: 
плътност на застрояване – 20 %, Кинт – 0,5, 
озеленяване – мин. 70 %, Н – до 5,5 м, начин на 
застрояване – свободно. На основание чл. 16, ал. 1 
ЗУТ за целите на инфраструктурата от поземлени 
имоти № 44094.21.20, № 44094.21.19, № 44094.21.25 
се отнемат 378 кв. м, предназначени за улица 
по червени линии; одобрен план за улична 
регулация за улица по червени линии, както и 
само по червени линии по графичната част на 
плана, като от поземлени имоти № 44094.21.20, 
№ 44094.21.19, № 44094.21.25 се отнемат 378 кв. м; 
обявена графичната част на проекта за неразделна 
част от заповедта. Заинтересованите лица имат 
право да се конституират като ответници в про-
изводството по адм.д. № 358/2011 в едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“.
8890

Административният съд – Враца, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм.д. № 197/2011 по жалба на Христо Цеков 
Пелов от гр. Криводол против Заповед № 149 от 
31.03.2009 г. на кмета на Община Криводол, с 
която на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, 
т. 1 и 2 ЗУТ, протокол № 2 от 25.03.2009 г., реше-
ние по т. 9 от заседание на ОЕСУТ към Община 
Криводол, както и на § 4, т. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗКИР е одобрен 
проект за ЧИ на ПУП (ПЗ) на част от УПИ 
V-1631, кв. 71, гр. Криводол, и новообразувано 
„петно“ за едноетажна сграда за обществено 
обслужване с площ 126 кв. м. В едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да бъдат конституирани като ответници в 
съдебното производство чрез подаване на заявле-
ние до Административния съд – Враца, по адм.д. 
№ 197/2011, което да съдържа: 1. трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3.  фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електронния му адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересуваното лице желае да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени 

доказателства, удостоверяващи качеството на 
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле-
нието е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено в 
открито заседание за 15.09.2011 г. от 9,30 ч.
8903 

Административният съд – Монтана, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е образувал адм.д. № 478/2010 по 
жалба на Стоян Георгиев Кацаров от Монтана, 
ж.к. Младост 1, бл. 25, вх. А, ап. 11, против Запо-
вед № 1732 от 20.07.2010 г. на кмета на Община 
Монтана, с която е одобрен проект за изменение 
на ПЗР за УПИ VII, кв.  8 по плана на „Мла-
дост – 1“, Монтана, и се променя отреждането от 
„За комплексно обществено обслужване“ в „За 
хотел и ресторант“. Заинтересовани страни по 
делото са само лица, чиито права са засегнати 
от акта съгласно чл. 131, ал. 2 ЗУТ и за които 
актът е благоприятен, като за целта могат да се 
конституират като ответници в производството 
пред съда в едномесечен срок чрез подаване на 
заявления до съда, които съдържат: трите имена 
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако 
има такъв – за българските граждани; трите име-
на и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; подпис на заявителя. Администра-
тивното дело е насрочено за 1.09.2011 г. от 10 ч.
8904

Административният съд – Пазарджик, ІІІ 
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, 
че е постъпила жалба от Александър Методиев 
Папазов от Пазарджик, ул. Търговска 19, против 
Заповед № 111 от 19.05.2011 г. на кмета на Общи-
на Пазарджик. С оспорената заповед е одобрен 
проект за изменение на ПР на УПИ ІІ-350, 757 
и улица-тупик с о.т. 4180-4182-4183-4186 в кв. 
258 по плана на Пазарджик, отредени за ПИ с 
идентификатори № 55155.503.350 и 55155.503.9538 
по кадастралната карта на града, с който про-
ект се изменят уличнорегулационните линии на 
УПИ по имотни граници. Заинтересуваните лица 
имат право да се конституират като ответници 
в едноседмичен срок от деня на обнародване 
на съобщението чрез подаване на заявление за 
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ. По жалбата 
е образувано административно дело № 484/2011 
по описа на Административния съд – Пазарджик.
8902

Административният съд – София-град, уве-
домява, че е образувано адм.д. № 481 по описа 
на съда от 2010 г. на II отделение, 38 състав, на-
срочено за 28.09.2011 г., по жалба на Николина 
Борисова Илкова, подадена от пълномощниците 
адв. Попчев и адв. Ганев чрез Столична община, 
район „Младост“, с вх. рег. № АГ-94-00-340 от 
7.09.2009 г., и по жалба на „ГМ Рент“ – ООД, със 
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седалище и адрес на управление София, подадена 
от пълномощника адв. Митков чрез Столична 
община, район „Младост“, с вх. рег. № АГ-70-
00-373/08 от 7.09.2009 г. С жалбите се оспорва 
Решение № 551 от 29.07.2009 г. по протокол № 45 
от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет в 
частта му относно УПИ I – за озеленяване в кв. 
37 по новия план за регулация и застрояване на 
ж.к. Младост I, в който са включени имотите на 
жалбоподателите, съответно с № 5748 (нов ид. 
№ 8) и с № 5578 (нов ид. № 900). Всяко заинте-
ресовано лице може да поиска конституирането 
му като ответник по делото със заявление, по-
дадено до съда по номера на делото в едноме-
сечен срок от обявлението, което да съдържа 
следната информация: 1. трите имена и адреса, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
къв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер на чужденец и адреса, заявен 
за съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електронния му адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересованото лице иска да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени 
доказателства, удостоверяващи качеството на 
заинтересовано лице на заявителя. Със заявле-
нието е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок.
8865

Административният съд – София-град, уве-
домява всички заинтересовани лица, че по 
описа на съда е образувано адм.д. № 760/2011 
по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ и е образувано по 
жалба на Боряна Николаева Стоянова от София 
срещу Заповед № РД-09-50-710 от 10.05.2010 г. 
на главния архитект на Столичната община за 
одобряване на план за регулация и застрояване 
за поземлени имоти № 167 и № 236 от к.б. Г-11-
2-Б, м.в.з. „Калфин дол“, район „Панчарево“. 
Всяко заинтересовано лице може да поиска 
конституирането му като ответник по делото 
със заявление, подадено до съда по номера на 
делото в едномесечен срок от обявлението, което 
да съдържа следната информация: трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; трите имена 
и личния номер на чужденец и адреса, заявен 
за съответната администрация, телефон, факс 
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; изявление, че заинтересованото лице 
иска да бъде конституирано в производството като 
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението 
се прилагат писмени доказателства, удостове-
ряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Със заявлението е недопустимо да 

се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадени жалби в законоустановения срок. 
Делото е насрочено за 5.10.2011 г. в 14 ч.
8916 

Административният съд – София област, 
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
образувано адм.д. № 557/2011 по описа на АССО 
по жалба на Георги Иванов Соколов от София 
срещу Заповед № ЛС-01-451 от 9.05.2011 г. на 
кмета на Община Самоков, с която е одобрен 
ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ 
VIII-517 в кв. 40 по плана на с. Горни Окол, об-
щина Самоков, по съществуващи имотни граници 
при неприложена регулация с УПИ VI-518, УПИ 
VII-520 и УПИ XV-520 по зелените линии, цифри 
и щрихи на приложения проект. Уведомява заин-
тересованите страни, че могат да се конституират 
като ответници в производството в едномесечен 
срок от деня на обнародването на съобщението в 
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление 
до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218, 
ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено за 20.09.2011 г. 
от 10 ч.
8915

Административният съд – Шумен, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е 
постъпило оспорване от „Инхарс“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Шумен, бул. 
Цар Освободител 134, представлявано от упра-
вителя Христо Кирилов Петров, и протест от 
Диан Долапчиев – зам. окръжен прокурор при 
Окръжна прокуратура – Шумен, против Решение 
№ 891 по протокол № 49 от 26.05.2011 г., прието на 
заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, по 
което е образувано адм. д. № 228/2011 по описа 
на Административния съд – Шумен.
8901

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 679, ал. 3 ТЗ с разпореждане от 14.07.2011 г. 
по ч.т.д. №  185/2011 призовава кредиторите на 
„Симе пропъртис“ – ООД, с ЕИК 175300048, 
ответник по ч.т.д. № 185/2011 по описа на СОС, 
за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. 
№ 185/2011, насрочено за 2.08.2011 г. от 14,30 ч. в 
София, бул. Витоша 2, Съдебната палата, за раз-
глеждане молбата на „Бизнес център и инкубатор 
„Искър“ – ООД, за отмяна на всички решения 
на първото събрание на кредиторите на „Симе 
пропъртис“ – ООД, ЕИК 175300048, проведено 
на 7.06.2011 г. по т.д. № 1069/2008 по описа на 
Софийския окръжен съд.
8910

Варненският районен съд, ХХХV състав, 
призовава Людмила Степановна Александровна, 
родена на 18.08.1951 г. в Сочи, община Красно-
дарски край, Русия, с последен известен адрес 
Варна, местност „Зеленика“, парцел 3004, сега с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.10.2011 г. 
в 15 ч. като ответница по гр.д. № 4255/2011, за-
ведено от Александър Йорданов Александров, за 
иск с правно основание чл. 49 СК. Ответницата 
да посочи съдебен адрес в страната, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8913

Казанлъшкият районен съд призовава Бра-
йън Скот Адамс с постоянен адрес САЩ, гр. 
Мисури, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
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съда на 11.10.2011 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. 
№ 1386/2011, заведено от Екатерина Панайотова 
Христова по чл. 49 СК. Ответникът да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8914

Плевенският районен съд призовава в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ ответника Лоран Уелч, гражданин 
на Белгия, роден на 29.09.1978 г., с неизвестен 
по делото адрес, да се яви в канцеларията на 
Плевенския районен съд, стая 211, за да получи 
препис от искова молба и приложенията към нея 
по гр. д. № 2659/2011, по описа на ПлРС, 3-ти гр. 
състав, заведено от Надежда Миткова Митева 
от Плевен, за иск за развод. В случай че не се 
яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8866

Плевенският районен съд призовава в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ ответника Димитър Флоров Иванов, 
роден на 22.04.1929 г., с неизвестен по делото 
адрес, да се яви в канцеларията на Плевенския 
районен съд, стая 211, за да получи препис от 
искова молба и приложенията към нея по гр. д. 
№ 823/2011, по описа на ПлРС, 3-ти гр. състав, 
образувано по предявен от Георги Стефанов Ге-
оргиев от Плевен иск на основание чл. 34 ЗС и 
чл. 341 ГПК. В случай че не се яви, за да получи 
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му 
назначи особен представител на основание чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
8867

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4658 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2670/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ем Ви ДН“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Лешница, община Сандански, 
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, хотелиерски, 
туристически и рекламни сделки, програмни, 
импресарски и туроператорски услуги, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни и складови сделки, покуп-
ка, продажба, отдаване под наем, управление и 
строеж на недвижими имоти, външнотърговска 
дейност, сделки с интелектуална собственост, 
оценки на недвижими имоти и транспортна 
дейност, застрахователна дейност, легализация 
и преводи. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
с едноличен собственик на капитала Димитър 
Методиев Неделчев, който го управлява и пред-
ставлява, и е с неограничен срок.
13859

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4595 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2625/2007 
вписа дружество с ограничена отговорност „Си-
тигруп“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление гр. Сандански, ул. Серес 5, с предмет на 
дейност: покупка и продажба на стоки или други 
вещи в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 

комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
търговско представителство и посредничество, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиер-
ство, туристически, рекламни, информационни, 
импресарски услуги, складови и лицензионни 
сделки, стоков контрол, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, лизингови сделки, консултантски услуги, 
дърводобив, дървопреработване и производство на 
дървени изделия с цел продажба, представителство 
на юридически и физически лица. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Славчо 
Тодоров Караджов, Тодор Славчев Караджов и 
Костадин Борисов Панов, представлява се и се 
управлява от Славчо Тодоров Караджов и е с 
неограничен срок.
13860

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4689 от 9.І.2008 г. по ф.д. № 2687/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Абразивни 
инструменти СН“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление гр. Сандански, ул. Асен Хаджива-
силев 4, с предмет на дейност: производство на 
абразивни инструменти за шлайфане и полиране 
на неметални материали, търговска дейност в 
страната и в чужбина, производство и търговия 
с промишлени стоки, спедиторска, комисионна, 
складова и лизингова дейност, търговско посред-
ничество и представителство на български и 
чуждестранни лица, рекламна и информационна 
дейност и предоставяне на други услуги, сделки с 
интелектуална собственост, както и всякаква друга 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници „Даймънд Туул 
Съплай БГ“ – ЕООД, и Румен Георгиев Сотиров, 
представлява се и се управлява от управителите 
Румен Георгиев Сотиров и Чавдар Василев Чакъ-
ров заедно и поотделно и е с неограничен срок.
13861

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4586 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2616/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Трафик 
ойл“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Петрич, ул. Свобода 6, с предмет на дейност: 
дистрибуция и продажба на горива и масла, 
изграждане и експлоатация на бензиностанции 
и газостанции, експортни и импортни сделки, 
посреднически и сделки по представителство 
на български и чуждестранни производители на 
стоки и услуги, складови сделки, изграждане и 
експлоатация на заведения за обществено хра-
нене и хотелиерство, продажба на промишлени 
и непромишлени стоки, сделки по изграждане и 
експлоатация на транспортни бази за товарен и 
пътнически превоз и на презентационни и търгов-
ски центрове за продажба на транспортни услуги, 
сделки по извършване на транспортни услуги с 
леко- и тежкотоварни машини. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Алек-
сандров Янис и Стоян Йорданов Патронски, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно, и е с неограничен срок.
13862

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4502 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2580/2007 вписа 
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еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Бул – ЕСПА“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Григор Пърличев 
2, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
производство стоки с цел продажба, автомон-
тьорски услуги, продажба на авточасти и автокоз-
метика, покупка на моторни превозни средства 
с цел препродажба, производство, изкупуване, 
преработка и търговия със селскостопанска про-
дукция – растителна и животинска, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, складови, лицензионни и сделки 
с интелектуална собственост, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, дърводелски услуги, строително-мон-
тажни дейности, счетоводни и шивашки услуги, 
ресторантьорство, експлоатация на заведения за 
бързо хранене, кафе-аперитиви и сладкарници, 
транспортни услуги, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски или други услуги. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Виолета Станкева Желязкова, която го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13863

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4606 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2636/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Джовани – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Благоевград, район Стопански двор 
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, хотелиерски, 
туристически и рекламни сделки, програмни, им-
пресарски и туроператорски услуги, организация 
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, 
междинни и други финансови отчети, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни, превозни и складови сделки, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел препродажбата им или отдаването 
им под наем, външнотърговска дейност, сделки 
с интелектуална собственост, покупка, продажба, 
внос, износ на оптика и оптични материали в 
първоначален и преработен вид, изграждане, об-
служване на ел. инсталации, покупка и продажба 
на ел. материали в първоначален и преработен 
вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едно-
личен собственик на капитала Иван Добринов 
Хамбарджийски, който го управлява и предста-
влява, и е с неограничен срок.
13864

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4609 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2639/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Корфу транс“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Благоевград, ул. Тодор Алексан-
дров 47, офис 8, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 

и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, транспортна дейност в 
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни и импре-
сарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, консул-
тантски услуги и други дейности, незабранени 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Стаматиос 
Сгурос, който го управлява и представлява, и е 
с неограничен срок.
13865

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4588 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2618/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Декрет – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Банско, ул. Черно море 3, с предмет 
на дейност: счетоводни услуги, продажба на стоки 
от собствено производство, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, търговско пред-
ставителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и транспортни сделки в страната 
и в чужбина, складови и сделки с интелектуална 
собственост, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Валентина Димитрова 
Тренчева, която го управлява и представлява, и 
е с неограничен срок.
13866

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4714 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 2699/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Арт Ру-
ман“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Благоевград, ул. Св. св. Кирил и Методий 19, ет. 
1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка 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 и превозни сделки, международни 
транспортни услуги в страната и в чужбина, 
отдаване на МПС под наем, складови сделки, 
хотелиерски, рекламни, туристически, инфор-
мационни, програмни и други услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, лизинг, импорт-експорт на стоки 
от собствено и чуждо производство. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Рубен Ер-
вандович Григорян и Манвел Хачатрян, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно, 
и е с неограничен срок.
13867

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4590 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2620/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Хера 81“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление гр. Сандански, ул. Пирин 43, с предмет на 
дейност: производство на стоки с цел продажбата 
им в страната и в чужбина, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажбата им в страната 
и в чужбина, рекламни и консултантски услуги, 
транспортни и спедиторски сделки, посредни-
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чески услуги, ресторантьорски, хотелиерски, 
туроператорски услуги, вътрешен и междунаро-
ден туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажбата им, внос и 
износ на строителни материали, внос и износ на 
машини, свързани със строителството, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Десислава Николаева 
Цветанова, която го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13868

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4680 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2681/2007 впи-
са дружество с ограничена отговорност „Ф.Д. 
конструкт“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Петрич, ул. Морихово 3, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, експорт, импорт, реекспорт, 
търговско представителство и посредничество, 
строителна и строително-монтажна дейност, 
комисионни и спедиционни сделки, вътрешен 
и международен превоз на пътници и товари, 
складови сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, ту-
ристически, услуги, рекламна, туроператорска 
дейност, информационни, програмни и други 
услуги, посредничество при наемане на работа, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капи-
тал 5000 лв., със съдружници Николай Борисов 
Чановски и Белиа Хайдин, представлява се и се 
управлява от Николай Борисов Чановски и е с 
неограничен срок.
13869

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4599 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2629/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Яни Икогения“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление с. Кулата, ул. Връх Китка 16, с 
предмет на дейност: покупка на промишлени 
и непромишлени стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, производство на стоки с цел 
продажба, комисионни и спедиционни сделки, 
търговско представителство и посредничество, 
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, 
рекламна, информационна, компютърна, им-
пресарска, шивашка дейност или предоставяне 
на други услуги за бита, сделки с интелектуална 
собственост, превозни сделки  страната и в чуж-
бина със собствен или друг превоз, складови и 
лицензионни сделки, стоков контрол, счетоводни 
услуги и консултации, покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с ед-
ноличен собственик на капитала Иван Димитров 
Джиголов, който го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13870

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4540 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2606/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Корект консулт и Ко“ – ЕООД, със седалище 

и адрес на управление Благоевград, ул. Цар 
Симеон 9, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: 
вътрешна и международна транспортна и такси-
метрова дейност за превоз на пътници и товари, 
автомонтьорство и автосервиз, пътна помощ, 
туристическа и туроператорска дейност, всякакви 
услуги за населението, производство и търговия 
с хранителни и промишлени стоки и селскосто-
панска продукция, търговско представителство, 
агентство и посредничество, вътрешна и външна 
търговия, както и всякаква разрешена със закон 
търговска дейност. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Радослава Юлиева Кадийска, която го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13871

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4539 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2605/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Катя – 82“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Гемеджиите 1, с 
предмет на дейност: покупка на стоки и други 
вещи с цел препродажбата им в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, хотелиерски, 
туристически и рекламни сделки, програмни, 
импресарски и туроператорски услуги, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни и складови сделки, покупка 
и строеж на недвижими имоти с цел продажбата 
им, сделки с интелектуална собственост, ловен 
туризъм, счетоводни годишни отчети, междуна-
роден транспорт и превоз на стоки и пътници. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Екатерина Георгиева 
Николова, която го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13872

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4526 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2595/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Станн“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление Благоевград, ул. Тодор Александров 18, 
ап. 4, с предмет на дейност: покупка 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, складови, лицензионни 
и сделки с интелектуална собственост, хотели-
ерски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски, административни, 
строително-монтажни и ремонтни услуги, транс-
портни услуги в страната и в чужбина с всякакви 
превозни средства, покупка, строеж и обзавеж-
дане на недвижими имоти с цел продажба, ли-
зинг, административни и консултантски услуги. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Станимир Генчев Стан-
чев, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13873

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4527 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2596/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
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„Стоян Славев“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Покровник, община Благоевград, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
ботен или обработен вид в страната и в чужбина, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина, складови сделки, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски и други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, внос и износ на строителни 
материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Стоян Стефа-
нов Славев, който го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13874

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4612 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2642/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Агро прогрес – 2007“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление гр. Сандански, ул. Банска 2, 
с предмет на дейност: селскостопанска дейност, 
обработка на земеделска земя, производство и 
търговия с растителна и животинска продукция, 
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 
сделки, лизинг, сделки с интелектуална собстве-
ност, селски туризъм, хотелиерски, туристически, 
програмни, информационни и импресарски 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Кузман Дочев Йотков, който го упра-
влява и представлява, и е с неограничен срок.
13875

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4601 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2631/2007 
вписа еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Йоги шпед“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Петрич, ул. Княз Борис І 
№ 15, с предмет на дейност: покупка 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 и превозни сделки в страната и в 
чужбина, складови и сделки с интелектуална соб-
ственост, рекламни, информационни, програмни 
и импресарски услуги и други услуги, хотелиер-
ски и туристически услуги, туристически сделки 
в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж-
ба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
с едноличен собственик на капитала Драганчо 
Костовски, който го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13876

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4698 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 2692/2007 вписа 

дружество с ограничена отговорност „Рефакто-
ри – 01“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление гр. Гоце Делчев, ул. Паоло Ленц 2, ет. 3, 
ап. 3В, с предмет на дейност: покупка 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, складови, лицензионни 
и сделки с интелектуална собственост, хотели-
ерски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски или други услуги, про-
ектиране, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под 
наем, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Славчо Димитров Михайлов и 
Десислава Василева Стоилова-Михайлова, които 
го управляват и представляват заедно и поотделно, 
и е с неограничен срок.
13877

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4646 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2658/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ес Ка Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Кочан, ул. Св. св. Кирил и Мето-
дий 9, с предмет на дейност: покупка 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, складови сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски, шивашки, 
машинописни, компютърни, счетоводни, про-
ектантски, фризьорски, тенекеджийски услуги, 
събиране, съхранение и продажба на гъби, билки 
и други диворастящи растения, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, проектиране, строителство, обзавеждане, 
поддържане и експлоатация на туристически, 
хотелски, жилищни и други сгради и съоръже-
ния, производство и монтаж на дограма, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Николай Валериев Ар-
наудов, който го управлява и представлява, и е 
с неограничен срок.
13878

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4611 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2641/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Гео – Дон“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Тополница, община Петрич, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
ботен или обработен вид, продажба на стоки от 
собствено производство, покупко-продажба на 
всякакви промишлени и селскостопански стоки, 
авточасти и строителни материали, производство 
и търговия с конфекция и трикотажни облек-
ла, обувки и други изделия от кожа, ишлеме, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина със собствени или наети 
автомобили, складови сделки, стоков контрол, 
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, 
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рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, 
таксиметрови услуги, сервизни и администра-
тивни услуги, дърводобив и дървообработване, 
внос и продажба на МПС и авточасти, търговия 
с петролни продукти, производство на дограма, 
транспортни услуги. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Димитър Николов Георгиев, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13879

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4713 от 14.І.2008 г. по ф.д. № 2698/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Спринтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Арсени Костенцев 
12, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни и превозни сделки, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, складови сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, изследване, 
разработване, поддържане, разпространение и 
продажба на софтуер, информационни услуги и 
хардуер, лизинг, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Стоян Иванов Иванов, който го управ-
лява и представлява, и е с неограничен срок.
13880

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4716 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 2701/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Пепи – 72“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Петрич, ул. Марица 12, с предмет на 
дейност: покупка на промишлени и непромишлени 
стоки или други вещи с цел препродажба в пър-
воначален, преработен или обработен вид, произ-
водство на стоки с цел продажба, комисионни и 
спедиционни сделки, търговско представителство 
и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, 
туристическа, рекламна, информационна, ком-
пютърна, импресарска, шивашка дейност или 
предоставяне на други услуги за бита, сделки 
с интелектуална собственост, превозни сделки 
в страната и в чужбина със собствен или друг 
превоз, складови и лицензионни сделки, стоков 
контрол, счетоводни услуги и консултации, по-
купка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Петър Владимиров Калински, който го 
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13881

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4641 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2653/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Занае фуудс“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Петрич, складова база „Зърнени 
храни“, с предмет на дейност: обхваща всякаква 
дейност в сферата на производството и търговията 

с хранителни продукти, производство, търговия, 
вносна, износна и разпространение на всякакви 
стоки, търговско представителство, посредничест-
во и мениджмънт на български и чуждестранни 
физически и юридически лица. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик 
на капитала „Занае Зиме Артопийас Никоглу 
АД – индустрия и търговия с хранителни стоки“, 
представлява се и се управлява от Килемахос 
Пендзос и е със срок 10 години.
13882

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4736 от 21.І.2008 г. по ф.д. № 2712/2007 впи-
са дружество с ограничена отговорност „Лик 
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 131, ет. 4, с предмет 
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид 
с цел постигане на печалба, продажба на стоки 
от собствено производство с цел постигане на 
печалба, търговско представителство и посред-
ничество, комисионни, спедиционни и превозни 
сделки с цел постигане на печалба, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни и импресарски услуги, покупка, строеж 
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, търговия с недвижими имоти, 
копирни, програмни, таксиметрови и автосер-
визни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Кирил Йорданов Илиев и Иван 
Любенов Златков, представлява се и се управлява 
от Кирил Йорданов Илиев и е с неограничен срок.
13883

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4715 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 2700/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ради“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ-
ление с. Първомай, ул. Преслав 2, с предмет на 
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в страната и в чужбина в техния 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина с лек и товарен превоз, 
складови сделки, шивашки услуги, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски услуги, посредническа дейност по 
наемане на български граждани на работа в 
страната и в чужбина, покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг, фризьорски и козметични услуги и други 
разрешени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Радослав Славчев Гюров, който го управлява и 
представлява, и е с неограничен срок.
13884

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4645 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2657/2007 впи-
са дружество с ограничена отговорност „Алекс 
81“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Благоевград, ж.к. Запад, бл. 54, ет. 12, ап. 80, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо-
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тен или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, лизинг, складови и лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски, 
таксиметрови и други услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
проектиране и строителство, оценка на недвижими 
имоти, инвестиции в строителството, екотуризъм, 
всякакви строително-монтажни работи, направа 
на вътрешни и външни ел. инсталации, замерва-
не на ел. инсталации. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Костадин Георгиев 
Вакъвчиев и Александър Костадинов Георгиев, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно, и е с неограничен срок.
13885

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4657 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2669/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Милена Ангова“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Петрич, ул. Тракия 11, с предмет 
на дейност: услуги за почистване на сгради, 
промишлени инсталации и превозни средства, 
сделки по изграждане, експлоатация и управле-
ние на ресторанти и търговски обекти за бързо 
хранене, сделки по изграждане, експлоатация и 
управление на търговски обекти за продажба 
на промишлени и непромишлени стоки, сдел-
ки по внос и износ на стоки и услуги, сделки 
по представителство и дистрибуция на стоки и 
услуги на български и чуждестранни компании. 
Дружеството е с капитал 5500 лв., с едноличен 
собственик на капитала Милена Любомирова 
Ангова, която го управлява и представлява, и е 
с неограничен срок.
13886

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4683 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2684/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Самса-
ра“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Сандански, ул. Славчо Ковачев 4, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид в страната и в чужбина, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки в страната и в 
чужбина, складови и сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни и импресарски 
услуги, козметични, хигиенни и СПА процедури, 
масажи, фитнес, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Янко Огнянов Граматиков и Христина Калинова 
Граматикова, които го управляват и представля-
ват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
13887

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4617 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2647/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Динамики“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Броди, 

бл. 40, вх. А, ап. 12, с предмет на дейност: покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и транспортни сделки 
в страната и в чужбина, складови сделки, стоков 
контрол, лицензионни и сделки с интелектуална 
собственост, ремонтни и други услуги, хотели-
ерски, рекламни, информационни, програмни 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Панайотис Андреас Па-
пандреос, който го управлява и представлява, и 
е с неограничен срок.
13888

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4659 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2671/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Симонски – 84“ – ЕООД, със седалище и ад-
рес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, 
бл. 59, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: 
предприемачество, проучвателна, проектантско-
конструкторска, строителна и търговско-инже-
нерингова дейност в страната и в чужбина за 
изграждане или управление на сгради и обекти 
с търговско, административно, културно-бито-
во, жилищно и друго предназначение, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
вътрешен и международен превоз на товари и 
стоки, складови сделки, стоков контрол, сдел-
ки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, туроператорски, рекламни, ин-
формационни, програмни услуги, фризьорство и 
козметика, рибовъдно стопанство, авторемонтни, 
дърводелски, таксиметрови услуги, дърводобив и 
дървопреработване, лизинг, маркетинг, реклама. 
Дружеството е с капитал 5500 лв., с едноличен 
собственик на капитала Илия Георгиев Симон-
ски, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13889

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4647 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 2659/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Георгитри“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Градево, община Симитли, с пред-
мет на дейност: проектиране, покупка, 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 соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, превозни сделки в страната и 
в чужбина, складови и сделки с интелектуална 
собственост, туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски, консултантски 
и счетоводни услуги, строителни и ремонтно-
строителни услуги, стоков контрол, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
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собственик на капитала Георгиос Христос Три-
антафиллу, който го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13890

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4709 от 14.І.2008 г. по ф.д. № 2696/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Риббон 
фейшън – аксесоари“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление гр. Сандански, ул. Гоце 
Делчев 15, с предмет на дейност: изработване 
на етикети и материали за окомплектоване на 
дрехи, покупка на стоки и други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, шивашка дейност, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни и превозни сделки в страната 
и в чужбина, стоков контрол, складови сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни и импресарски услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Бациос Леонидас, Бациу 
Хрисула, Бациос Константинос и Бациос Геор-
гиос, представлява се и се управлява от Бациос 
Леонидас и е с неограничен срок.
13891

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4682 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2683/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Стримо-
на – транс 07“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление с. Тополница, община Петрич, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, пре-
работен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, покупко-продажба 
на всякакви промишлени и селскостопански 
стоки, авточасти и строителни материали, про-
изводство и търговия със строителни материали 
и авточасти, производство и търговия със зелен-
чуци, плодове, винопроизводство, производство 
и търговия с конфекция и трикотажни облекла 
и изделия на обувната промишленост, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, превозни 
сделки в страната и в чужбина със собствени 
или наети автомобили, лизинг, таксиметрови, 
административни и шивашки услуги. Дружест-
вото е с капитал 5000 лв., със съдружници Пет-
рос Георгиос Вагиос и Михаил Константинос 
Гадзас, които го управляват и представляват, и 
е с неограничен срок.
13892

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4696 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 2690/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Енчо Ламбрев“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Петрич, ул. Марица 35, с предмет 
на дейност: рекламна дейност – изработка на бил-
бордове и всякакви рекламни материали, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 

първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
международни превози на товари и пътници, 
складови сделки, стоков контрол, сделки с интелек-
туална собственост, хотелиерски, туристически, 
информационни, програмни, импресарски услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Енчо Славеев Ламбрев, който го уп-
равлява и представлява, и е с неограничен срок.
13893

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4690 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2688/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Евро комерсиал“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Благоевград, ул. Свобода 2, с пред-
мет на дейност: производство и търговия със стоки 
и услуги в страната и в чужбина, строителство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови, 
лицензионни и сделки с интелектуална собстве-
ност, хотелиерски, туристически, рекламни, ин-
формационни, програмни и импресарски услуги. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Кирил Валентинов По-
пов, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13894

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4620 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2650/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Глобъл трип консулт“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад, бл. 
25, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на 
стоки и други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки в страната и в 
чужбина, складови сделки, хотелиерски, турис-
тически, рекламни и информационни услуги, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, търговско представителство 
и посредничество, лицензионни сделки, лизинг, 
дистрибуторска дейност, ресторантьорство, кон-
султантски услуги, организиране на студентски 
и младежки програми и бригади за работа в 
чужбина, счетоводна дейност, сделки с интелек-
туална собственост, покупко-продажба на МПС 
и резервни части за тях, придобиване и сделки с 
авторски права и запазени марки, трансфер на 
технологии, ноу-хау, външнотърговски сделки 
(внос, износ, реекспорт), комисионни, бартерни и 
компенсационни сделки, търговия и преработка 
на дървен материал, организиране и добив на ел. 
енергия от възвръщаеми енергийни източници 
и др. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едно-
личен собственик на капитала Георги Евгениев 
Ценев, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13895

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4701 
от 11.І.2008 г. по ф.д. № 2693/2007 вписа дружество 
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с ограничена отговорност „Попи фейшън“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. 
Цар Симеон 70, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина, складови и лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски, 
кафетерийни или други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Нику Ефтерпи и Гергана Василева 
Тасева, представлява се и се управлява от Нику 
Ефтерпи и е с неограничен срок.
13896

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4684 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2685/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Халачев“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Даме Груев 34, вх. 
А, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови, 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, туристи-
чески, рекламни, информационни, програмни, им-
пресарски, финансово-счетоводни, икономически 
или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, 
преводи, легализация на документи, услуги, дър-
водобив и дървопреработка, търговия с петрол, 
петролни продукти и авточасти, автотранспорт, 
търговия с автомобили и автомонтьорски услу-
ги, ресторантьорство. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Симеон Сотиров Халачев, който го управлява и 
представлява, и е с неограничен срок.
13897

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4615 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2645/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Аня 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Симитли, ул. Родопи 28, с предмет 
на дейност: покупка на стоки и други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, хотелиерски, туристически, 
машинописни, ксерокс услуги и рекламни услу-
ги, счетоводни услуги и изготвяне на годишни 
счетоводни отчети, транспорт, програмни, им-
пресарски и туроператорски услуги, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови сделки, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажбата им, външнотърговска дейност, 
сделки с интелектуална собственост, паркинги 
и гаражи, охранителна дейност, пътна помощ. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 

собственик на капитала Анета Маринова Дима-
начка, която го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13898

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4603 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2633/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Юнайтед 
тийм“ – ООД, със седалище и адрес на управле-
ние с. Микрево, община Струмяни, с предмет на 
дейност: консултантски и бизнес услуги в обла-
сти икономика, финанси, регионално развитие, 
екология, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на стоки с 
цел продажба, посредническа дейност, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, посредническа дейност, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, транспортни, авторемонтни и 
автокозметични услуги, комисионни, спедици-
онни, превозни, складови и лицензионни услуги, 
търговско представителство и посредничество, 
лизинг и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Камелия Динчева Симеонова и 
Петър Иванов Димитров, представлява се и се 
управлява от Камелия Динчева Симеонова и е 
с неограничен срок.
13899

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4642 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 2654/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Стил калор“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Покровник, община Благоевград, 
с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни, превозни и складови сделки, 
стоков контрол, сделки с интелектуална соб-
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижи-
ми имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, 
изграждане, монтаж, поддържане и обслужване 
на газоснабдителни системи и газови инсталации 
в сгради. Дружеството е с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Янко Георгиев 
Мишев, който го управлява и представлява, и е 
с неограничен срок.
13900

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4619 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2649/2007 
вписа дружество с ограничена отговорност 
„Транс лукс“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление с. Струмяни, ул. Международно 
шосе 9, с предмет на дейност: покупка 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 и превозни сделки в страната и в 
чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, хо-
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телиерски, туристически, рекламни, информаци-
онни, програмни и импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Йордан Валентинов 
Георгиев и Христина Валентинова Георгиева, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно, и е с неограничен срок.
13901

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4623 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2652/2007 
вписа еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Пас“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Арсени Костенцев 
12, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни и превозни сделки, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, складови сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, изследване, 
разработване, поддържане, разпространение и 
продажба на софтуер, информационни услуги и 
хардуер, лизинг, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Стоян Иванов Иванов, който го упра-
влява и представлява, и е с неограничен срок.
13902

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4723 от 16.І.2008 г. по ф.д. № 2705/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Тийн маниа“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Ташко Малев 1, с 
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, хотелиерски, туристически 
и рекламни сделки, програмни, импресарски и 
туроператорски услуги, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни и складови сделки, покупка, строеж 
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с 
интелектуална собственост, охрана на физически 
и юридически лица, товари и ценни пратки (след 
издаване на съответния лиценз), ловен туризъм, 
счетоводни годишни финансови отчети, между-
народен транспорт и превоз на стоки и пътници. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Георги Славейков Ла-
заров, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13903

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4739 
от 22.І.2008 г. по ф.д. № 2713/2007 вписа дружество 
с ограничена отговорност „Булмес“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление с. Блатска, общи-
на Хаджидимово, 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, 
земеделие, растениевъдство и животновъдство, 
търговско представителство и посредничество, 

комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина, лицензионни, складови и 
сделки с интелектуална собственост, хотелиер-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски услуги, внос и износ на 
стоки, проектиране, строителство, обзавеждане, 
поддръжка, ремонтиране, придобиване на недви-
жими имоти – жилищни и нежилищни сгради, 
вкл. ограничени вещни права върху тях, с цел 
ползване, продажба, отдаване под наем, замяна 
и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Георгиос Параскевас Тагалоглу 
и Юсеин Али Гаргали, които го управляват и 
представляват, и е с неограничен срок.
13904

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4675 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2679/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Вива – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление гр. Гоце Делчев, ул. Драма 50, с предмет 
на дейност: покупка на стоки и/или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
и/или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, сервизни и ремонтни услуги, 
комисионни сделки, спедиционни и превозни 
сделки в страната и в чужбина (след получаване 
на съответния лиценз или разрешение), покуп-
ка, строеж и/или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, 
лизингови сделки, търговско представителство и 
посредничество, хотелиерски, ресторантьорски и 
туристически услуги (след получаване на съот-
ветния лиценз или разрешение), рекламни, ин-
формационни, програмни и импресарски услуги, 
производство и търговия с текстилни, шивашки 
и трикотажни изделия, лизинг, складови сделки. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала и управител Виолета 
Георгиева Попова, която го управлява и пред-
ставлява, и е с неограничен срок.
13905

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4692 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2689/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Митре-
лис“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Благоевград, ул. Сергей Румянцев 11, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид в страната и в чужбина, про-
дажба и търговия в страната и в чужбина със 
стоки от собствено производство – на строителни 
материали, промишлена и битова електрони-
ка, електрическа техника, хранителни и други 
стоки, машини и съоръжения, резервни части, 
полуфабрикати и готови изделия, производство, 
изкупуване, преработка и продажба на животинска 
продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, 
мед, пчелни продукти и цветя в страната и в 
чужбина, таксиметрови и авторемонтни услуги, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови и 
сделки с интелектуална собственост, лицензионни 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски услу-
ги, международен превоз на пътници и товари, 
както и всякаква друга незабранена със закон 
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дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., 
със съдружници Фотис Апостолос Митрелис и 
Андреас Апостолос Митрелис, които го упра-
вляват и представляват заедно и поотделно, и е 
с неограничен срок.
13906

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4417 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2535/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Транспортер 
интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Васил Левски 24, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
ботен или обработен вид, продажба на стоки от 
собствено производство, дърводобив, обработка и 
преработка на дървесина, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни и спедиционни 
сделки, складови сделки, хотелиерство, ресторан-
тьорство, туристически, рекламни, информаци-
онни, програмни и импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, внос и износ на стоки, продажба 
и внос на нови и използвани автомобили, авто-
монтьорски и автотенекеджийски услуги, пътна 
помощ, авторемонтни и автосервизни услуги, 
търговия с петрол и петролни продукти, лизинг 
и лизингова дейност, международен транспорт и 
превоз на стоки и пътници, търсене и осигуря-
ване на работа в чужбина, охрана на физически 
и юридически лица и превоз на ценни пратки, 
съответно след лицензиране по Закона за частната 
охранителна дейност. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Тодор Бориславов Ке-
ремидчиев и Тодор Петров Лозов, представлява 
се и се управлява от съдружниците заедно и 
поотделно и е с неограничен срок.
13907

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4402 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2525/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Агрофонд“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Петрич, ул. Оборище 2, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и по-
средничество, производство, изкупуване и съхра-
нение на селскостопанска продукция, земеделие 
и животновъдство, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки, складови сделки, сделки с 
интелектуална собственост, външнотърговски 
сделки, хотелиерски, туристически, програмни, 
информационни и импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
с едноличен собственик на капитала Рилка Лю-
бомирова Костадинова, която го управлява и 
представлява, и е с неограничен срок.
13908

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4498 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2576/2007 
вписа еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Гранде транспорти“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Петрич, ул. 
Черно море 7, 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, 
покупко-продажба на всякакъв вид промишлени 
и селскостопански стоки, авточасти и строителни 
материали, производство и търговия с конфекция 
и трикотажни облекла, обувки и други изделия 
от кожа, ишлеме, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки в страната и в чужбина със 
собствени или наети автомобили, транспортна 
дейност, складови сделки, лицензионни сделки, 
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, таксиметрови услуги, сер-
визни и административни услуги, дърводобив и 
дървопреработване, внос и продажба на МПС, 
търговия с петролни продукти. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Йонче Глигоров, който го управлява и 
представлява, и е с неограничен срок.
13909

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4467 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2563/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Тони – До“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 
2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел 
препродажба в първоначален или преработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
отдаване под наем на леки и лекотоварни авто-
мобили, предоставяне на парични заеми срещу 
залог на вещи, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, складови сделки, лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски и 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Иван Андонов Донков, 
който го управлява и представлява, и е с нео-
граничен срок.
13910

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4468 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2564/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Маргари-
та – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на уп-
равление с. Мусомища, община Гоце Делчев, ул. 
Александър Стамболийски 1, с предмет на дейност: 
предоставяне на местни и международни авто-
ремонтни услуги, производство, търговия (внос, 
износ) и продажба на едро и дребно на авточасти 
и консумативи, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, лизингови, спедици-
онни и превозни сделки в страната и в чужбина, 
лицензионни, складови и сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
консултантски и интернет услуги. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита 
Иванова Кобакова, Цветан Борисов Александров 
и Иван Кирилов Павлов, представлява се и се 
управлява от Маргарита Иванова Кобакова и е 
с неограничен срок.
13911



БРОЙ 58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  121   

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4464 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2560/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Индеко“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Сандански, ул. Цар Иван Асен 
ІІ № 8, с предмет на дейност: производство на 
стоки и услуги с цел продажбата им в страната и 
в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба 
в страната и в чужбина, рекламни услуги, консул-
тантски услуги, транспортни сделки, спедиторски 
услуги, посреднически услуги, ресторантьорски, 
хотелиерски, туроператорски услуги, вътрешен и 
международен туризъм, покупка, строеж и обза-
веждане на недвижими имоти с цел продажбата 
им, внос и износ на строителни материали, внос 
и износ на машини, свързани със строителство-
то, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Илбер Кара-
джа, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13912

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4463 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2559/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„СК транспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление с. Марикостиново, община Пет-
рич, ул. Драва 6, с предмет на дейност: покупка 
на промишлени и непромишлени стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство 
на стоки с цел продажба, комисионни и спеди-
ционни сделки, търговско представителство и 
посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, 
туристическа, рекламна, информационна, ком-
пютърна, импресарска, шивашка дейност или 
предоставяне на други услуги за бита, сделки 
с интелектуална собственост, превозни сделки 
в страната и в чужбина със собствен или друг 
превоз, складови сделки, лицензионни сделки, 
стоков контрол, счетоводни услуги и консултации, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Трендафилов Димо, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13913

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4470 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2566/2007 
вписа еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Николстрой“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление гр. Белица, ул. Чаталджа 
5, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и транспортни сделки в страната 
и в чужбина, менителници, записи на заповед и 
чекове, складови сделки, лицензионни сделки, 
стоков контрол, сделки с интелектуална соб-
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, 
внос, износ и реекспорт на стоки и суровини, 

производство, изкупуване, преработка, съхранение 
и реализация на стопанска продукция, промиш-
лени стоки и предмети на бита, проектиране, 
строителство на сгради, строителен монтаж и 
технически услуги, строителство, износ на дървен 
материал, дървопреработване, дървообработване 
и дърводобив, ресторантьорство, транспортна 
дейност, шивашки услуги, автомонтьорство. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Николай Александров 
Елешнички, който го управлява и представлява, 
и е с неограничен срок.
13914

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4460 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2556/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Кум Сон“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, бул. Васил Левски 13, 
вх. В, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: рехабили-
тация, масаж, кинезитерапия, покупка 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 и превозни сделки, складови сделки, 
стоков контрол, сделки с интелектуална соб-
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Юлиян Делчев Златков, който го управлява и 
представлява, и е с неограничен срок.
13915

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4458 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2554/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Обем“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление Благоевград, бул. Джеймс Баучер 10, с 
предмет на дейност: предприемачество, проучва-
телна, проектантско-конструкторска, строителна 
и търговско-инженерингова дейност в страната 
и в чужбина за изграждане, обзавеждане или 
управление на сгради и обекти с търговско, адми-
нистративно, културно-битово, жилищно и друго 
предназначение, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, рекламни, туроператорски, инфор-
мационни, програмни и други услуги, лизинг, 
маркетинг, реклама и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Владимир Кирилов Бабанов, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13916

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4459 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2555/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Фотевтехника“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление гр. Сандански, ул. Осми март 
10, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
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други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки в страната и в 
чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална 
собственост, внос и износ на стоки, хотелиерски, 
туристически, ресторантьорски и импресарски ус-
луги, шивашки и текстилни услуги, таксиметрови 
и транспортни услуги в страната и в чужбина, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Евангелос Константинос Нитсопоулос, който го 
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13917

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4497 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 2575/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Емили старт“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Петрич, ул. Струмешница 2, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, дърводобив и дървопреработване, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки в 
страната и в чужбина с лек и товарен превоз, 
складови сделки, извършване на шивашки услуги, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиер-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски услуги, посредническа 
дейност по наемане на български граждани на 
работа в страната и в чужбина, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Емилия Божинова Думанова, която го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13918

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4492 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2570/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„МВМ – комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Петрич, ул. Огражден 14, 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, покупко-продажба на всякакъв вид 
промишлени и селскостопански стоки, авточасти 
и строителни материали, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки, складови сделки, лизензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, превозни 
сделки в страната и в чужбина със собствени или 
наети автомобили, таксиметрови услуги, лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Цветомир Петров Бо-
рисов, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13919

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4496 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2574/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Джи Карви – Фриго“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Петрич, ул. Генерал Тодоров 
22, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представи-
телство и посредничество, комисионни, спедици-
онни и превозни сделки в страната и в чужбина със 
собствени или наети моторни превозни средства, 
складови сделки, лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, 
туристически, рекламни, шивашки, бродерийни, 
информационни, програмни, импресарски услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Карвунис Георгиос, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13920

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4495 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2573/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Пауерспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Сандански, ул. Георги Казепов 
2, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско предста-
вителство и посредничество, покупко-продажба 
на мотоциклети, леки и товарни автомобили и 
части за тях, комисионни, спедиционни и пре-
возни сделки, стоков контрол, складови сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Макрис Христос Клеантис, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13921

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4493 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2571/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Евро клийн“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Благоевград, ул. Плиска 2, ет. 
4, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, хотелиерски, 
туристически и рекламни сделки, програмни, 
импресарски и туроператорски услуги, търговско 
представителство и посредничество, комисион-
ни, спедиционни и превозни сделки, складови 
сделки, покупка и строеж на недвижими имоти 
с цел продажба, сделки с интелектуална собстве-
ност, услуги по почистване и хигиенизиране на 
сгради и помещения. Дружеството е с капитал 
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Георги Владимиров Ничев, който го управлява 
и представлява, и е с неограничен срок.
13922

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4494 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2572/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Брив комплект“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление гр. Белица, ул. Алекса Сачков 16, 
с предмет на дейност: изграждане, поддръжка, 
доставка на консумативи и резервни части, монтаж 
на елементи и готови изделия за плувни басейни 
и СПА центрове, производство на елементи и 
изделия от дърво, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, транспортна дейност, рекламна и ин-
формационна дейност и предоставяне на услуги, 
търговско представителство и посредничество на 
български и чуждестранни физически и юриди-
чески лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Валери Петров 
Бонев, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13923

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4466 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2562/2007 
вписа дружество с ограничена отговорност „Ван 
Ком“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 17, ет. 4, ап. 
8, с предмет на дейност: изработка, търговия и 
монтаж на алуминиева, PVC и друга дограма, по-
купка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
складови сделки, лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
транспортна дейност в страната и в чужбина, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни и импресарски или други 
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав 
Милчов Узунов, Асен Борисов Ивановски, Нико-
лай Асенов Кремичарски и Петър Георгиев Митов, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно, и е с неограничен срок.
13924

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4480 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2567/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Бултро-
ник“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Петрич, Промишлена зона, кв. 4, с предмет на 
дейност: спедиционни и превозни сделки, комиси-
онни сделки, покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
складови сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни и информационни услуги, програмни 
и импресарски услуги, покупка, строеж и обза-
веждане на недвижими имоти с цел продажба, 
сделки с интелектуална собственост, складови и 
лицензионни сделки, лизингови сделки, сервизни 

услуги, административни услуги, производство 
на електронни платки и кабели. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитриос 
Таласинос и Христофорос Михаилидис, предста-
влява се и се управлява от Димитриос Таласинос 
и е с неограничен срок.
13925

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4501 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2579/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Антонио“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Тодор Александров 
69, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
складови сделки, сделки с интелектуална собстве-
ност, външнотърговски сделки, хотелиерски, ту-
ристически, програмни, информационни и импре-
сарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, търговия 
със селскостопанска, животинска, промишлена 
продукция, ресторантьорство, транспортни, дър-
воделски, железарски, строителни и автоуслуги. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Антон Алекандров Ве-
лев, който го управлява и представлява, и е с 
неограничен срок.
13926

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4509 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2587/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Йорамис“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Пере Тошев 13, ет. 1, 
с предмет на дейност: производство, изкупуване, 
преработка и реализация на селскостопанска 
продукция – животинска и растителна, търговия 
с промишлени и непромишлени стоки, стоки 
за бита, комисионна и оказионна дейност (тър-
говия), транспорт на товари, товаро-разтоварна 
дейност, услуги в областта на туризма, органи-
зиране и провеждане на екскурзии в страната 
и в чужбина, хотелиерство, кафетерия, увесели-
телни мероприятия, производство и продажба 
на тестени и сладкарски изделия, строителни 
услуги, таксиметрови услуги на пътници и това-
ри със собствен и нает транспорт в страната и 
в чужбина, ремонт на автомобили, боядисване, 
антикварна търговия, уникати, както и всякакви 
други дейности, които не са забранени със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Йосиф Сталинов Шар-
банов, който го управлява и представлява, и е 
с неограничен срок.
13927

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4740 от 23.І.2008 г. по ф.д. № 2714/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Европа инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Банско, ул. Найден Геров 15А, с 
предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
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Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д. 
№ 28580/92 за политическа партия „Никола Пет-
ков“, както следва: вписва заличаване на досе-
гашния състав на Постоянното представителство; 
вписва ново Постоянно представителство в състав: 
Борислав Алексиев Илиев – председател, Митко 
Димитров Нитов – заместник-председател, Сте-
фан Петров Стратиев – заместник-председател, 
Захари Никифоров Захариев – заместник-пред-
седател, Марин Недев Недев – заместник-пред-
седател, Дора Димитрова Даракчиева, Валентин 
Филипов Спасов, Марийка Георгиева Димитрова, 
Димитър Найденов Георгиев, Кирил Кръстев 
Кацаров, Снежина Ангелова Софрониева; впис-
ва заличаване на досегашния състав на Висшия 
контролно-ревизионен съвет; вписва нов Висш 
контролно-ревизионен съвет в състав: Нели Ге-
оргиева Арабджиева – председател, Генчо Танев 
Иванов, Генка Недялкова Матева, Христо Колев 
Атанасов, Светла Йорданова Кирилова; вписва 
ново седалище: София, район „Подуяне“, адрес: 
ж. к. Суха река, бл. 18, вх. Г; вписва нов устав 
на партията, приет на извънреден конгрес, про-
веден на 28.11.2009 г., който се счита неразделна 
част от решението. Партията се представлява от 
председателя є Борислав Алексиев Илиев.
9081

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 9446/2007 
за политическа партия „Средна Европейска класа“, 

както следва: заличава досегашния адрес на уп-
равление; вписва следния адрес на управление на 
политическа партия „Средна Европейска класа“: 
ул. Анушка Драгиева 6, партер; вписва изменения 
в устава на политическа партия „Средна Европей-
ска класа“, приети на проведеното на 15.05.2011 г. 
национално събрание на партията; заличава до-
сегашния състав на Изпълнителния комитет на 
политическа партия „Средна Европейска класа“; 
вписва следния състав на Изпълнителен комитет: 
Георги Василев Манев – председател, Богдан 
Димитров Димитров – заместник-председател, 
Константин Живков Бачийски – заместник-
председател, Кристина Димитрова Димитрова, 
Диана Николова Колчева, Радостин Проданов 
Кишишев, Николина Пенева Дамбулова, Георги 
Димитров Найденов, Иван Христов Вълканов, 
Жечка Тодорова Мутафчиева, Стоян Димитров 
Царев; заличава досегашния състав на Контролния 
комитет на политическа партия „Средна Европей-
ска класа“; вписва следния състав на Контролен 
комитет: Владимир Иванов Георгиев – председа-
тел, Донка Пегрова Китанова, Стефан Стоянов 
Колев. Партията се представлява от председателя 
Георги Василев Манев.
9082

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф. д. № 10398/2007 
за политическа партия „Обединени земеделци“, 
както следва: вписва Устав на политическа партия 
„Обединени земеделци“, приет на Втори редовен 
конгрес, проведен на 26.03.2011 г., който пред-
ставлява неразделна част от решението; вписва 
седалище и адрес на управление: София, бул. 
Витоша 12, ет. 3; вписва членове на Постоянно 
присъствие: Георги Маринов Димитров, Георги 
Христов Каркъмов, Емил Стоянов Йончев, Валя 
Петрова Колева, Любен Петров Вичев, Моньо 
Христов Христов, Иван Георгиев Цанков, Йовко 
Борисов Филев, Марта Венелинова Василева,  
Димитър Иванов Иванов, Захари Бранимиров 
Банков, Таня Янкова Тодорова, Георги Симеонов 
Зарков, Гичка Цанкова Кърнева; вписва като 
председател на Върховен контролно-ревизионен 
съвет Зара  Начева Клисурска; вписва като 
членове на Върховния контролно-ревизионен 
съвет: Елза Димитрова Петрова, Ягода Кръсте-
ва Лозанова, Пламен Асенов Хаджиев, Здравко 
Георгиев Дингилев,  Димитър Стратиев Митев, 
Диана Кирилова Рангелова, Таня Василева 
Караколева, Симеон Цилов Нейчев, Драгомир 
Георгиев Георгиев, Атанас Димитров Атанасов; 
вписва като председател на политическа партия 
„Обединени земеделци“ Петя Ставрева Ставрева. 
Партията се представлява от председателя Петя 
Ставрева Ставрева.
9023

Софийският градски съд на основание чл. 15, 
ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 382, т. 12, р. Х, стр. 
105, по ф.д. № 358/2011 за политическа партия 
„Национален фронт за спасение на България“ 
със седалище и адрес на управление Бургас, 
ул. Митрополит Симеон 1: Уставът на политиче-
ската партия е приет на учредително събрание 
от 17.05.2011 г. с цели, подробно описани в чл. 3 
от устава; Уставът на партията представлява 
неразделна част от това решение; ръководни 
органи на партията са: Национални: Конгрес, 

ботен или обработен вид, продажба на стоки от 
собствено производство, комисионни, спедици-
онни и превозни сделки, консултантски услуги, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, търговско посредничест-
во и представителство, лизинг. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Светлана Леонидова Дуденко, която го 
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13928

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4542 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2607/2007 
вписа дружество с ограничена отговорност 
„Куатро тийм“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. Иван Гарванов 12, 
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, търговия 
с горива и петролни продукти, транспорт на 
петролни продукти, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, складови сделки, лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски услуги, услуга 
по разпространение на печатни изделия, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, лизинг, рекламна и издателска 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Павел Димитров Джупаров, Георги 
Златков Борисов, Димитър Георгиев Шалявски 
и Борис Генчов Секулски, представлява се и се 
управлява от Димитър Георгиев Шалявски и е 
с неограничен срок.
13929
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Национален политически съвет, Национален 
изпълнителен комитет, председател, Национална 
контролна комисия; териториални: регионални 
координатори, Общински комитети, Партийни 
организации, Общински контролни комисии, и 
Висши териториални органи: Общинско събрание 
и Събрание на партийната организация; вписва 
Национален политически съвет в състав от 19 
членове: Валери Симеонов Симеонов – предсе-
дател, Данчо Димитров Хаджиев – председател, 
Валентин Кирилов Касабов – председател, Мария 
Стоянова Петрова – секретар, Петьо Савов Геор-
гиев – член, Здравко Сталев Сталев – член, Ивай-
ло Харалампиев Стаматов – член, Гинка Москова 
Дянкова – член, Велизар Пенков Енчев – член, 
Стефан Георгиев Солаков – член, Любомир 
Александров Желев – член, Силвия Чавдарова 
Трендафилова – член, Мария Йорданова Цвет-
кова – член, Венцислав Ангелов Тоцев – член, 
Валентин Иванов Фъртунов – член, Севдалина 
Николова Пенева – член, Георги Иванов Костади-
нов – член, Ангел Димитров Божидаров – член, 
Александър Николаев Хайтов – член; вписва 
Национален изпълнителен комитет в състав от 
7 членове: Валери Симеонов Симеонов – предсе-
дател, Данчо Димитров Хаджиев – председател, 
Валентин Кирилов Касабов – председател, Мария 
Стоянова Петрова – секретар, Вализар Пенков 
Енчев – член, Здравко Сталев Сталев – член, 
Силвия Чавдарова Трендафилова – член; вписва 
Национална контролна комисия в състав от 3 чле-
нове: Христиан Радев Митев – председател, Петър 
Христов Петров – член, Цветан Иванов Стой-
чев – член. Партията се представлява заедно и 
поотделно от Валери Симеонов Симеонов – пред-
седател, Данчо Димитров Хаджиев – председател, 
Валентин Кирилов Касабов – председател.
9024

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 10012/2000 
промени в политическа партия „Движение за 
национално възраждане – Оборище“, рег. по ф.д. 
№ 10012/2000, парт. № 239, том 7, рег. 10, стр. 
120, както следва: вписва промени в Устава на 
партията, приети от Четвъртия Национален събор 
на партията от 21 – 22 март 2009 г., проведен в 
София, който е неразделна част от решението; 
вписва промяна в адреса на управление – район 
„Сердика“, ул. Цар Иван Шишман 29; вписва 
нов Национален изпълнителен комитет от 7 
членове: 1. Тошо Костадинов Пейков – главен 
секретар; 2. Димитър Стефанов Митев; 3. Елена 
Иванова Ребъркова; 4. Николай Данчев Дончев; 
5. Константин Василев Кисимов; 6. Тодор Мирчев 
Мачканов; 7. Цветелина Александрова Белчева. 
Партията се представлява от главния секретар 
Тошо Костадинов Пейков.
9025

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф. д. № 7509/97 
за политическа партия „Земеделски Народен 
съюз“, както следва: вписва нов Устав на партията, 
приет на  38-ия конгрес, проведен на 30.10.2010 г., 
който е неразделна част на решението; вписва 
промяна на седалището и адреса на управление: 
София, район „Лозенец“, бул. Н. Вапцаров 23; 
заличава досегашния състав на Постоянното 
присъствие; вписва ново Постоянно присъствие 

в състав: Стефан Петров Личев – председател, 
Евгений Гинев Жеков – зам.-председател; Румен 
Маринов Йончев – зам.-председател; Хранимир 
Борисов Генчев – организационен секретар; 
Борислав Димитров Китов – член; Димитър 
Николов Тадаръков – член; Екатерина Илиева 
Каферинова – член; Явор Илиев Хайтов – член; 
Вергил Георгиев Кацов – член; Димитър Иванов 
Димитров – член; Борил Панайотов Панайо-
тов – член. Партията се представлява от пред-
седателя Стефан Петров Личев.
9026

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

30. – Съветът на директорите на „Запад – Цен-
тър – Изток“ – АД, в ликвидация, София, на 
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо 
събрание на акционерите на 29.08.2011 г. в 11 ч. 
в София, район „Средец“, бул. Патриарх Евти-
мий  3, при следния дневен ред: 1. приемане на 
началния баланс на дружеството и пояснителния 
доклад към него; проект за решение: ОСА прие-
ма началния баланс на дружеството във връзка 
с процедурата по ликвидация и пояснителния 
доклад към него; 2. приемане на окончателния 
баланс относно ликвидацията на дружеството и 
пояснителния доклад към него; проект за реше-
ние: ОСА приема окончателния баланс относно 
ликвидацията на дружеството и пояснителния 
доклад към него, изготвени от ликвидаторите;  
3. приемане на годишния отчет на ликвидато-
рите; проект за решение: ОСА приема годишния 
отчет на ликвидаторите, съставен на основание 
чл. 270, ал. 1 ТЗ; 4. разпределение на имуще-
ството на дружеството; проект за решение: ОСА 
приема предложението на СД за разпределение 
на останалото имущество на дружеството; 5. 
освобождаване от отговорност на ликвидато-
рите; проект за решение: ОСА освобождава от 
отговорност ликвидаторите на  дружеството; 6. 
доклад на съвета на директорите за дейността 
на дружеството през 2010 г.; проект за решение: 
ОСА приема доклада на съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2010 г.; 7. доклад 
на избрания регистриран одитор по годишния 
финансов отчет за 2010 г.; проект за решение: ОСА 
приема доклада на избрания регистриран одитор 
по годишния финансов отчет на дружеството за 
2010 г.; 8. приемане на годишния финансов отчет 
за 2010 г., заверен от регистриран одитор; проект 
за решение: ОСА по предложение на съвета на 
директорите приема заверения от регистриран 
одитор годишен финансов отчет на дружеството за 
2010 г.; 9. избор на регистриран одитор за 2011 г.; 
проект за решение: ОСА избира предложения от 
съвета на директорите регистриран одитор, който 
да провери и завери годишния финансов отчет 
на дружеството за 2011 г.; 10. освобождаване от 
отговорност членовете на съвета на директорите 
за дейността им през 2010 г.; проект за решение: 
ОСА освобождава от отговорност членовете на 
съвета на директорите за дейността им през 2010 г. 
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ 
общото събрание на акционерите ще се проведе 
на 14.09.2011 г. в 11 ч. на същото място и при 
същия дневен ред.
8840
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78. – Националният комитет на Политическа 
партия „Обединение на българските патриоти“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от 
устава на ПП „ОБП“ свиква извънреден конгрес 
на Политическа партия „ОБП“ на 3.09.2011 г. в 
10 ч. в хотел „Родина“, зала „Марица“, бул. Г. 
Тотлебен 8, София, при следния дневен ред: 1. 
отчетен доклад на Националния комитет за дей-
ността на партията от 2010 г. до 2011 г.; 2. отчетен 
доклад на Контролно-ревизионната комисия; 3. 
освобождаване на председателя на партията и 
неговите заместници; 4. освобождаване на члено-
вете на Националния комитет; 5. освобождаване 
състава на Контролно-ревизионната комисия; 6. 
избиране на нов председател на партията и не-
говите заместници; 7. избиране на нов състав на 
Националния комитет по предложение на новоиз-
брания председател; 8. избиране на нов състав на 
Контролно-ревизионната комисия; 9. приемане на 
нов Устав на партията; 10. приемане на бюджета 
на партията; 11. приемане на други вътрешни ак-
тове. Конгресът е законен, ако присъстват повече 
от половината от всички делегати. При липса на 
кворум на основание чл. 20 от Устава на партията 
и чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия 
ден един час по-късно в 11 ч., на същото място и 
при същия дневен ред, колкото и делегати да се 
явят. На основание чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Устава 
се поканват всички делегати от съответните 
общински комитети на партията в страната по 
квотен принцип – по четирима членове от всеки 
общински комитет, да вземат участие в конгреса. 
Писмените материали по дневния ред ще бъдат 
на разположение в седалището на партията на 
ул. Ангел Кънчев 1 в София.
8905

46. – Управителният съвет на сдружение „Фе-
дерация на Кооперациите ВЗКАЧС“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 08.09.2011 г. в 
10 ч.  годишно отчетно-изборно общо събрание в 
конферентна зала в Почивна база на МДААР – КК 
Слънчев бряг, при следния дневен ред: 1. отчет 
на управителния съвет на федерацията за 2010 г.; 
2. отчет на контролния съвет на федерацията за 
2010 г. и доклад на счетоводител за 2010 г.; 3. 
одобряване отчетите на УС и КС за 2010 г.; 4. 
избор на председател на УС на сдружението; 5. 
избор на управителен съвет; 6. избор на контролен 
съвет; 7. приемане на Програма за сътрудни-
чество с българското правителство 2011 – 2014 г. 
Материалите по дневния ред са на разположение 
на членовете на сдружението всеки работен ден 
от 10 до 16 ч. в офиса на федерацията в Бургас, 
бул. Сливница 34, вх. Б, ет. 1. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото 
и членове да се явят.
8906

32. – Управителният съвет на фондация 
„Стъпка за невидимите деца на България“ на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на фондацията на 13.09.2011 г. в 
10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26, вх. А, ап. 12, 
при следния дневен ред: 1. промяна на допъл-
нителната стопанска дейност, която фондацията 
може да извършва за постигане на своите цели; 2. 
промяна на седалището и адреса на управление 

на фондацията; 3. приемане на нови членове в ОС  
на фондацията; 4. освобождаване на членове от 
ОС на фондацията; 5. освобождаване на член от 
управителния съвет на фондацията и на техниче-
ския секретар на фондацията; 6. освобождаване от 
отговорност на досегашния технически секретар 
на УС; 7. избиране на нов член на управителния 
съвет и избор на нов технически секретар на 
УС на фондацията. Регистрацията на членовете 
ще се извършва от 9 ч. 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.
8585 

40. – Управителният съвет на юридическо 
лице с нестопанска цел сдружение „Агенция за 
осиновяване Дете и бъдеще“, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива 
общо събрание на членовете на сдружението на 
15.09.2011 г. в 10 ч. на адреса на управление на 
сдружението: 1113 София, район „Слатина“, бул. 
Цариградско шосе 87, хотел „Плиска“, ет. 1, ап. 
1А, при следния дневен ред: 1. вземане на ре-
шение съгласно чл. 25, ал. 1, т. 7, предложение 
второ ЗЮЛНЦ, а именно прекратяване на „Аген-
ция за осиновяване Дете и бъдеще“; 2. избор на 
ликвидатор и определяне на възнаграждението 
му; 3. определяне на срок на ликвидацията. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на 
същия адрес и при същия дневен ред.
8597

5. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
на Голямоизворяните в София“ на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на 19.09.2011 г. в 17,30 ч. в кафе-клуба на 
Държавна агенция „Архиви“, ул. Московска 5, 
София 1000, при следния дневен ред: 1. отчет на 
управителния съвет; 2. отчет на контролно-реви-
зионната комисия; 3. обсъждане и приемане на 
постъпилите предложения за промени в устава 
на сдружението; 4. обсъждане на предложения и 
избор на нов управителен съвет; 5. изслушване 
на концепции за бъдеща дейност на сдружението 
от кандидатите за председател на УС и избиране 
на председателя; 6. обсъждане на предложения 
и избор на контролно-ревизионна комисия; 7. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден в 18,30 ч. и ще се счита за законно при обя-
вения дневен ред, колкото и членове да се явят.
8873

28. – Управителният съвет на асоциация „Со-
лидарност“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общото събрание на асоциацията в 10 ч. 
на 16.09.2011 г. на адрес: София, ж. к. Сухата река, 
ул. Константин Фотинов 21, при следния проект 
за дневен ред: 1. решение за промяна в състава 
на управителния съвет на асоциацията; 2. избор 
на председател на асоциация „Солидарност“; 3. 
обсъждане и приемане на отчет за дейността на 
управителния съвет за 2010 г.; 4. обсъждане и 
приемане на годишен счетоводен отчет, одобрен 
от управителния съвет на 28.02.2011 г.; 5. пред-
ложение за предстоящи проекти на асоциация 
„Солидарност“; 6. разни.
8605
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30. – Управителният съвет на сдружение „Сго-
вор за демократична алтернатива“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 27.09.2011 г. 
в 14 ч. на бул. Христо Ботев 48 общо събрание 
при следния дневен ред: 1. отчет за 2010 г.; 2. 
промени в УС; 3. разни.
8413

25. – Управителният съвет на Българското 
сдружение по ортопедия и травматология „Бойчо 
Бойчев“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 07.10.2011 г. в 18 ч. 
в гр. Трявна, х-л „Калина палас“, при следния 
дневен ред: 1. промяна на устава; 2. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
8411

25. – Управителният съвет на „Местна те-
риториална организация на автомобилистите“, 
Бяла Слатина, област Враца, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно 
отчетно-изборно общо събрание на членовете си 
на 16.09.2011 г. в 17 ч. в сградата на МТОА – Бяла 
Слатина, ул. Захари Стоянов 12, при следния 
дневен ред: 1. отчет на УС на МТОА – гр. Бяла 
Слатина, за 2010 г. и основни приоритети за раз-
витие на организацията; проект за решение – ОС  
приема отчета за дейността на УС; 2. приемане 
на бюджет за 2011 г. на МТОА; проект за реше-
ние – ОС приема предложения бюджет за  2011 г.; 
3. избор на ръководни органи на МТОА – Бяла 
Слатина, за мандат 2011 г. – 2016 г. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието 
ще се проведе в 18 ч. на същото място и при 
същия дневен ред.
8410

25. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Волейбо-
лен клуб „Спартак“, Варна, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 19 и 20 от устава на сдружението 
свиква извънредно общо събрание на сдружението 
на 04.10.2011 г. в 11 ч. във Варна, пл. Митрополит 
Симеон, сградата на Юнашки салон – Варна, при 
следния дневен ред: 1. приемане на решение за 
прекратяване на сдружение с нестопанска цел 
в обществена полза „Волейболен клуб „Спар-
так“ – Варна; 2. избиране и назначаване на ли-
квидатор; 3. определяне срок на ликвидация; 4. 
разни. Членовете на сдружението – юридически 
лица, се представляват в общото събрание от 
законните си представители или изрично упълно-
мощено физическо лице. Членовете – физически 
лица, присъстват лично или чрез изрично упъл-
номощено физическо лице. Физическите лица 
следва да се легитимират с лична карта, а когато 
присъстват в качеството си на пълномощници, 
следва да представят и писмено пълномощно. 
Едно лице не  може да представлява повече от 
трима членове на общото събрание въз основа на 
писмено пълномощно, като преупълномощаване 
не се допуска. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението 
събранието ще се проведе същия ден в 12,15 ч., 
на същото място и при същия дневен ред и ще се 
счита за законно, колкото и членове да  се явят.
8600

15 .  –  Упра ви т е лни я т с ъв е т н а СНЦ 
„ПФБГ – Видин“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на сдружението на 
10.09.2011 г. в 17 ч. в кафе „Биомед“ във Видин 
при следния дневен ред: 1. доклад за отчетен 
период; 2. избор на нов УС; 3. промяна на ус-
тава на сдружението съгласно новите промени 
в действащото законодателство; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с 1 час по-късно.
8599

63. – Управителният съвет на Търговско-про-
мишлена палата – Враца, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от устава свиква общо 
събрание на 21.10.2011 г. в 16 ч. в седалището 
на Търговско-промишлена палата – Враца, ул. 
Христо Ботев 24, при следния дневен ред: 1. 
отчет на УС за дейността на сдружението; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на УС; 3. 
избор на ръководни органи на ТПП – Враца; 4. 
промени в устава. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия 
дневен ред. Писмените материали по дневния ред 
на събранието са на разположение в седалището 
на сдружението във Враца, ул. Христо Ботев 24.
8645

9. – Управителният съвет на Сдружение „Те-
риториална организация на Научно-техническите 
съюзи“, Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЗ свиква 
редовно общо събрание на представителите (един 
от НТД до 40 членове и 2 над 40 членове) на 
08.09.2011 г. в 10 ч. в сдружението – Ловеч, пл. 
Свобода, Дом на техниката, ет. 4, зала № 405, 
при следния дневен ред: 1. приемане отчетите 
на управителния и контролния съвет за периода 
юни 2007 г. – септември 2011 г.; 2. приемане 
бюджета на сдружението за периода септември 
2011 г. – октомври 2016 г.; 3. избор на управителен 
и контролен съвет на сдружението. Регистраци-
ята на делегатите ще започне от 9 ч. Писмените 
материали по дневния ред са на разположение в 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 11 ч., на същото място.
8833

28. – Управителният съвет на сдружение 
„Бъдеще за всеки“ – Монтана, на основание 
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
сдружението на 15.09.2011 г. в 17 ч. в Монтана в 
сградата на Дневен център за деца и младежи 
с умствени увреждания, ул. Ал. Батенберг 38, 
при следния дневен ред: 1. промяна в състава 
на управителния съвет; 2. промяна в устава на 
сдружението; 3. отчет на дейността през 2010 г.; 4. 
обсъждане на дейността и бюджета през 2011 г.; 5. 
други. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8648

15. – Управителният съвет на ПД „Лира“ – Па-
зарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква от-
четно-изборно събрание на 15.09.2011 г. в 18 ч. в 
концертната зала на Военния клуб – Пазарджик, 
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 
2010 г. и обобщен доклад за периода 2007 – 2011 г.; 
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2. отчетен доклад на контролния съвет за 2010 г. 
и за периода 2007 – 2011 г.; 3. приемане на план 
за дейността на дружеството през 2011 г. и план 
за основните насоки в дейността му за периода 
2011 – 2015 г.; 4. приемане на проектобюджета на 
ПД „Лира“ – Пазарджик, за 2011 г.; 5. приемане 
на промени в устава на дружеството; 6. избор на 
управителен съвет, на председател, зам.-предсе-
дател и секретар на управителния съвет, както 
и контролен съвет на дружеството.
8598

11. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Камара на вътрешните одито-
ри в Южна България“ – Пловдив, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 29.09.2011 г. 
в 15 ч. в Пловдив, ул. Железарска 1, ет. 4, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
управителния съвет за периода от 19.10.2006 г. 
до 29.09.2011 г.; 2. избор на ново ръководство; 3. 
други въпроси. Всички членове на сдружението 
са поканени да присъстват.
8832

40. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Училищно настоятелство при 
ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 14.09.2011 г. в 18 ч. в учителската стая на ОУ 
„Филип Сакелариевич“ – Свищов, ул. Алеко 
Константинов 24, при следния дневен ред: 1. 
годишен доклад за дейността на УН през учеб-
ната 2010/2011 г.; 2. приемане на нови членове на 
училищното настоятелство; 3. промени в устава 
на УН; 4. избор на нов управителен съвет. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
8647

35. – Управителният съвет на сдружение 
„Баскетболен клуб „Олимпиец“ – Свищов, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете си на 20.09.2011г . в 18 ч. в Сви-
щов, ул. Полковник Иванов 1, Спортен комплекс 
„Свищов“, при следния дневен ред: 1. информа-
ция за дейността на сдружението през отчетния 
5-годишен период; 2. избор на ръководни органи 
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум 
в определения начален час на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
19 ч., на същото място и при същия дневен ред 
при наличния кворум. Поканват се за участие 
членовете на сдружението.
8646

20. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Училищно настоятелство 
при Държавна търговска гимназия „Димитър 
Хадживасилев“, Свищов,  на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събра-

ние на сдружението на 14.10.2011 г. в 17,30 ч. в 
Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 11,  при 
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за 
дейността на сдружението; 2. актуализиране на 
членския състав; 3. избор на управителен съвет 
на училищното настоятелство и председател на 
сдружението; 4. изменение и допълнение устава 
на сдружението. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се 
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
8409

20. – Управителният съвет на ФК „Сливнишки 
герой“, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква отчетно-изборно събрание на сдружението 
на 15.09.2011 г. в 18,30 ч. в салона на общинската 
администрация, ет. 1, при следния дневен ред: 
1. регистрация на членовете – 18,15 – 18,30 ч.; 2. 
отчет за изминалия период; 3. промени в устава 
на ФК „Сливнишки герой“; 4. освобождаване 
на управителния съвет; 5. избиране на нов УС и 
председател; 6. разни.
8841

30. – Управителният съвет на ЛРС „Чепеларе“, 
Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 15.09.2011 г. 
в 18 ч. в Ловен дом – гр. Чепеларе, при следния 
дневен ред: 1. вземане на решение за вливане 
без ликвидация на ЛРС „Чепеларе“, гр. Чепела-
ре, в СЛР „Чернатица“, с. Хвойна; 2. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
8907

20. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Спортен клуб по футбол 
„ФК – Енев – Дибич“, Шумен, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 07.09.2011 г. 
в 10 ч. в Шумен, ул. Вл. Вичев 15, при следния 
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на 
състава на управителния съвет на сдружението и 
избор на нов председател на управителния съвет; 
2. вписване на промяна в устава на сдружението 
относно реда за свикване на общото събрание; 3. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8908

Пламен Иванов Тодоров – ликвидатор на 
Фондация „Развитие и право“, в ликвидация по 
ф. д. № 307/2009 на Софийския градски съд, на 
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да 
предявят вземанията си в шестмесечен срок от 
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8874


