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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, приет от ХLI Народно събрание 
на 6 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
местното самоуправление и местната адми
нистрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., 
бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., 
бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., 
бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., 
бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., 
бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 
и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 
108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., 

бр. 15 и 97 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „или при смърт“ се за-

личават;
б) създава се т. 13:
„13. при смърт.“
2. В ал. 5, изречение първо след думата 

„органи“ се поставя запетая и се добавя „ко-
ито се изпращат на общинската избирателна 
комисия в тридневен срок от издаването им“.

3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В тридневен срок от получаване на 

документите, удостоверяващи обстоятел-
ствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10, общинската 
избирателна комисия уведомява общинския 
съветник, който може да направи писмено 
възражение пред комисията в тридневен срок 
от уведомяването му. В тридневен срок от из-
тичането на срока за възражение общинската 
избирателна комисия приема решение. Когато 

установи, че обстоятелствата за прекратяване 
на пълномощията са налице, общинската из-
бирателна комисия прекратява пълномощията 
на общинския съветник и обявява за избран 
за общински съветник следващия в листата 
кандидат.“ 

4. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) В тридневен срок от получаване на 

документите, удостоверяващи обстоятел-
ствата по ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, 
общинската избирателна комисия обявява за 
избран за общински съветник следващия в 
листата кандидат.

(8) Решенията и отказите на общинската 
избирателна комисия по ал. 6, както и отказите 
по ал. 7 могат да се оспорват пред съответ-
ния административен съд от заинтересува-
ните лица или от централните ръководства 
на партиите, компетентни съгласно устава, 
и ръководствата на коалициите от партии, 
компетентни съгласно решението за обра-
зуване на коалицията, които са представени 
в общинския съвет или от упълномощени 
от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния 
кодекс. Препис от решението на общинската 
избирателна комисия се изпраща на предсе-
дателя на общинския съвет в тридневен срок 
от влизането му в сила.“ 

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея 
след думата „комисия“ се добавя „по ал. 6, 
съответно – след постановяването на реше-
нието по ал. 7“, а думите „председателят 
на общинския съвет уведомява общинските 
съветници за обстоятелствата по ал. 6, а“ се 
заличават.

6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея 
навсякъде думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“. 

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

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена 

заповед от кмета на общината, съответно от 
кмета на района, общинският съвет определя 
заместник-кмета, който да замества кмета на 
общината, съответно – кмета на района, до 
тяхното завръщане.“ 

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

Заключителни разпоредби

§ 3. В случаите, в които към датата на 
влизане в сила на този закон са настъпили 
обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 
8, 9, 11, 12 и 13 и за които не е налице влязло 
в сила решение на общинската избирателна 
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комисия за прекратяване на пълномощията, 
в едномесечен срок от влизането в сила на 
този закон общинската избирателна комисия 
приема решение по чл. 30, ал. 7.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съ-
брание на 6 април 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

4580

УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Закона за нотари-
усите и нотариалната дейност, приет от ХLI 
Народно събрание на 6 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за нотариусите и 
нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 
1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 
от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., 
бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., 
бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., 
бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г. 

и бр. 87 от 2010 г.)

Параграф единствен. В чл. 46 се правят 
следните допълнения:

1. В ал. 2 в изречение първо след думата 
„като“ се добавя „към заявлението, когато 
е за първо вписване“, а след думите „чл. 11, 
ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за 
последващо вписване прилагат същите доку-
менти и заповедта по ал. 5, изречение първо“.

2. В ал. 3 след думата „изпит“ се добавя 
„само за първия заявен срок за заместване“.

3. В ал. 5 се създава изречение второ: 
„Заповедта за последващо вписване се издава 
в 7-дневен срок от подаване на заявлението 
по ал. 2.“

Законът е приет от 41-ото Народно съ-
брание на 6 април 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

4581

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за съдебната власт, приет от ХLI Народно 
събрание на 6 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; 
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1 и 23 

от 2011 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 1, т. 10 думите „членове-
те на Висшия съдебен съвет, инспекторите в 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и“ 
се заличават.

§ 2. В чл. 37, ал. 4 изречение второ се 
заличава.

§ 3. В чл. 39, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. периодично атестиране на администра-

тивните ръководители в органите на съдеб-
ната власт, с изключение на председателите 
на Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд и главния прокурор.“

§ 4. В чл. 39а, ал. 2 думата „държавни“ се 
заличава и накрая се добавя „които оказват 
на комисията съдействие и є предоставят 
необходимата информация“. 

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

1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:
„(2) Членовете на комисията по професи-

онална етика се избират от общото събрание 
на съответния орган на съдебната власт за 
срок четири години. Членовете на комиси-
ята не могат да бъдат преизбирани за два 
последователни мандата. Всяка комисия се 
състои от трима редовни и един резервен 
член. Измежду членовете си комисията из-
бира председател.

(3) При невъзможност да се сформира 
комисия по професионална етика функциите 
є се осъществяват от комисията на горесто-
ящия орган на съдебната власт в съответния 
съдебен район.
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(4) Комисиите по професионална етика 
подпомагат Комисията „Професионална ети-
ка и превенция на корупцията“ към Висшия 
съдебен съвет при осъществяване на право-
мощията є по чл. 39а, ал. 1, т. 1 – 6.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 6. В чл. 164, ал. 1 се създава изречение 

второ: „За съдия в районен съд и прокурор 
в районна прокуратура се назначава младши 
съдия, съответно младши прокурор, който има 
най-малко две години и девет месеца стаж.“

§ 7. В чл. 165 ал. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Конкурсът по ал. 1, т. 1 се провежда 

веднъж годишно, като се обявява през месец 
януари и се провежда през месец април на 
съответната година.“

2. В ал. 3 думите „два пъти“ се заменят с 
„най-малко веднъж“.

§ 9. Член 186 се изменя така:
„Чл. 186. (1) Класирането на участниците 

в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва 
от конкурсната комисия чрез подреждането 
им според резултата, който се образува като 
сбор от оценките на писмения и устния из-
пит. При равен резултат конкурсната комисия 
класира кандидата с по-висок общ успех от 
държавните изпити.

(2) Комисията „Професионална етика и пре-
венция на корупцията“ предоставя на Висшия 
съдебен съвет информация за притежаваните 
нравствени качества на класираните кандидати 
в рамките на обявените конкурсни длъжности 
и изготвя становище за всеки кандидат.

(3) Комисията по предложенията и атес-
тирането на съдии, прокурори и следователи 
предлага на Висшия съдебен съвет, въз основа 
на резултатите от класирането по ал. 1 и на 
становището по ал. 2, да одобри кандидатите 
за младши съдии и младши прокурори. 

(4) Висшият съдебен съвет приема решение 
за одобряване на кандидатите, като прове-
рява дали класираните кандидати отговарят 
на изискванията на чл. 162. Проверката се 
извършва въз основа на всички документи 
за кандидата, представени от него, както и 
от Комисията „Професионална етика и пре-
венция на корупцията“.

(5) Висшият съдебен съвет не одобрява 
кандидат, за когото е установил, че не отговаря 
на изискванията по чл. 162, като на негово 
място включва следващия класиран кандидат.

(6) Одобрените кандидати за младши съ-
дии и младши прокурори заявяват изрично 
писмено пред Висшия съдебен съвет своето 
желание за назначаване на съответната длъж-
ност в поредността съобразно бала по ал. 1, 
като всеки следващ кандидат избира от оста-

налите незаявени длъжности. Кандидат, който 
не заяви желание, се замества от следващия 
класиран и одобрен кандидат.

(7) С решение Висшият съдебен съвет 
приема окончателния списък на одобрените 
кандидати за младши съдии и младши про-
курори по съответните длъжности съобразно 
заявеното им желание. 

(8) В едномесечен срок от влизане в сила 
на решението по ал. 7 кандидатите подават 
декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(9) Решението по ал. 7 се изпраща на 
Националния институт на правосъдието за 
осъществяване на обучението по чл. 249, 
ал. 1, т. 1.“ 

§ 10. Създава се чл. 186а:
„Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите 

за първоначално назначаване се извършва от 
конкурсната комисия чрез подреждането им 
според резултата от конкурса, който се об-
разува като сбор от оценките на писмения и 
устния изпит. При равен резултат конкурсната 
комисия класира кандидата с по-висок общ 
успех от държавните изпити.

(2) Комисията „Професионална етика и 
превенция на корупцията“ предоставя на 
Висшия съдебен съвет информация за при-
тежаваните нравствени качества от първите 
трима класирани за съответната свободна 
длъжност кандидати и изготвя становище за 
всеки кандидат.

(3) Комисията по предложенията и атес-
тирането на съдии, прокурори и следователи, 
въз основа на резултатите от класирането 
по ал. 1 и на становището по ал. 2, внася 
във Висшия съдебен съвет предложение за 
първоначално назначаване в съответните 
органи на съдебната власт. В 7-дневен срок 
от внасяне на предложението по изречение 
първо кандидатите подават декларация за 
обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(4) Висшият съдебен съвет приема решение 
за назначаване на кандидатите по поредността 
на класирането до попълване на местата, за 
които е обявен конкурсът, след три поредни 
класирания.

(5) При приемането на решението по ал. 4 
Висшият съдебен съвет проверява дали кла-
сираният на първо място кандидат отговаря 
на изискванията по чл. 162 и 164. Проверка-
та се извършва въз основа на документите, 
представени от кандидата. При проверката 
Висшият съдебен съвет взема предвид и 
становището на Комисията „Професионална 
етика и превенция на корупцията“.

(6) Висшият съдебен съвет с решение от-
казва назначаването на кандидат, за който е 
установил, че не отговаря на изискванията 
по чл. 162 и 164.“ 
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§ 11. В чл. 187, ал. 1 думите „по чл. 186, 
ал. 6“ се заменят с „по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, 
ал. 6“. 

§ 12. В чл. 191, ал. 1 изречение второ се 
изменя така: „Ако няма кандидат за съот-
ветната длъжност, тази длъжност се заема 
по реда на чл. 178.“

§ 13. В чл. 194б, ал. 3 накрая се добавя 
„като решението се приема и въз основа на 
преценката по ал. 1, т. 2“.

§ 14. Член 238 се изменя така:
„Чл. 238. За младши съдия и младши 

прокурор може да се назначи лице, което 
отговаря на изискванията по чл. 162, издър-
жало е конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1, както 
и съответните изпити след завършен курс 
на задължително първоначално обучение в 
Националния институт на правосъдието.“ 

§ 15. В чл. 240 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „две“.
2. В ал. 3 думите „две години“ се заменят 

с „една година“.
§ 16. В чл. 249, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. задължително първоначално обучение 

на кандидатите за младши съдия и младши 
прокурор;“.

§ 17. Член 258 се изменя така:
„Чл. 258. (1) Срокът на обучението по 

чл. 249, ал. 1, т. 1 е 9 месеца и започва през 
месец септември на съответната година. През 
време на обучението кандидатите за младши 
съдии и за младши прокурори получават сти-
пендия от бюджета на Националния институт 
на правосъдието в размер на седемдесет на 
сто от основното възнаграждение на младши 
съдия и младши прокурор.

(2) В края на обучението кандидатите за 
младши съдии и младши прокурори полагат 
писмен и устен изпит с практическа насо-
ченост, като оценките са по шестобалната 
система. 

(3) Изпитите по ал. 2 се провеждат от ко-
мисия, определена от Висшия съдебен съвет, в 
състав председател и четирима членове, която 
включва съдии и прокурори. В комисията не 
могат да участват постоянни преподаватели 
в Националния институт на правосъдието, 
както и членове на Висшия съдебен съвет.

(4) Резултатите от писмения и устния изпит 
се обявяват на общодостъпно място в сградата 
на Националния институт на правосъдието и 
на страницата му в интернет.

(5) За резултатите от изпитите се изгот-
вя обща оценка, която представлява средно 
аритметично от сбора от оценката от писме-
ния и устния изпит, и се изпраща на Висшия 
съдебен съвет.“ 

§ 18. Създава се чл. 258а:
„Чл. 258а. (1) Успешно завършил обучението 

по чл. 249, ал. 1, т. 1 е кандидатът за младши 
съдия и младши прокурор, който е получил 
обща оценка по чл. 258, ал. 5, не по-ниска от 
много добър „4,50“.

(2) За кандидатите за младши съдия и млад-
ши прокурор, които не са завършили успешно 
обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1, се насрочва 
повторно писмен и устен изпит не по-рано 
от един месец и не по-късно от два месеца 
от обявяването на оценката по чл. 258, ал. 5. 
При повторно получена оценка от изпитите, 
по-ниска от много добър „4,50“, кандидатът 
не се назначава на длъжност младши съдия 
и младши прокурор.

(3) Висшият съдебен съвет назначава кан-
дидатите, успешно завършили обучението по 
чл. 249, ал. 1, т. 1, на длъжността, за която са 
одобрени с решението по чл. 186, ал. 7.

(4) Кандидатите, които са отказали да 
заемат длъжността или са се отказали от 
обучението без уважителна причина, както 
и неиздържалите повторно изпитите, възста-
новяват на Националния институт на право-
съдието получената за времето на обучението 
стипендия.

(5) Задължителното обществено и здравно 
осигуряване, както и застраховането срещу 
злополука на кандидатите за младши съдии и 
младши прокурори за периода на обучението 
им по чл. 249, ал. 1, т. 1 се извършва за сметка 
на бюджета на съдебната власт.

(6) Периодът на обучение на издържалите 
изпитите се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7.“ 

§ 19. Създава се чл. 258б:
„Чл. 258б. Статусът на кандидатите за млад-

ши съдии и младши прокурори по време на 
обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1, органи-
зацията и редът за провеждането на изпитите 
по чл. 258 и 258а се уреждат с актове, приети 
от Висшия съдебен съвет, които се обнародват 
в „Държавен вестник“.“

§ 20. В чл. 262 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обучението на кандидатите за младши 

съдии и младши прокурори се осъществява 
от постоянни и временни преподаватели.“

§ 21. В преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 1 
от 2011 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Създава се § 128а:
„§ 128а. Започналите, но неприключени 

към датата на влизане в сила на този закон, 
атестационни процедури се довършват по 
досегашния ред.“

2. В § 129:
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а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Лицата, които до влизането в сила на 

този закон не са били атестирани периодично 
или по друг повод, се атестират извънредно, 
преди да е изтекъл четиригодишният срок 
при явяване на конкурс за повишаване в 
длъжност или за преместване, при избор на 
административен ръководител или на негов 
заместник в органите на съдебната власт.

(3) Проведените процедури по атестиране 
по досегашния чл. 196, т. 1 – 5 до влизането 
в сила на този закон се смятат за периодично 
атестиране.“ 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) Насрочените до влизането в сила 

на този закон конкурси за младши съдии и 
младши прокурори и за първоначално на-
значаване в органите на съдебната власт се 
довършват по досегашния ред. 

(2) Назначените към датата на влизане 
в сила на този закон на длъжност младши 
съдия и младши прокурор продължават да 
изпълняват тази длъжност по досегашния ред.

§ 23. В 6-месечен срок от влизането в сила 
на този закон съдиите, прокурорите и следо-
вателите подават декларация по чл. 195, ал. 1.

§ 24. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на:

1. параграф 21, който влиза в сила от 
4 януари 2011 г.; 

2. параграфи 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 
и 20, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно съб-
рание на 6 април 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

4582

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Закона за бюджета 
на Държавното обществено осигуряване за 
2011 г., приет от ХLI Народно събрание на 
7 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за бюджета на Дър
жавното обществено осигуряване за 2011 г. 

(ДВ, бр. 98 от 2010 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, 
т. 1 се правят следните допълнения:

1. В ред 69 след думите „СОЦИАЛНА 
РАБОТА“ се добавя „(без медицинска сестра, 
акушерка, рехабилитатор и лаборант, вклю-
чително главните и старшите)“.

2. В ред 70 след думата „болници“ се до-
бавя „(без началник-клиника/отделение, ме-
дицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и 
лаборант, включително главните и старшите)“.

3. В ред 74 след думите „с нестопанска 
цел“ се добавя „(без енорийски свещеник)“.

4. Създават се редове 77, 78, 79 и 80:
„

77. Q 86
без 
86.1

ХУМАННО ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РА-
БОТА (само за ме-
дицинска сестра, 
акушерка, рехаби-
литатор и лаборант)

500 440 330

78. Q 86.1
Дейност на болници 
(само за началник-
клиника/отделение)

800

79. Q 86.1
Дейност на болници 
(само за медицин-
ска сестра, акушер-
ка, рехабилитатор и 
лаборант)

580 540 540

80. S 94.91
Дейност на религи-
озни организации 
(само за енорийски 
свещеник)

307

“
Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно съ-

брание на 7 април 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

4579

УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на За-
кона за ордените и медалите на Република 
България, приет от ХLI Народно събрание 
на 8 април 2011 г.

Издаден в София на 15 април 2011 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ор
дените и медалите на Република България 
(обн., ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 

2003 г. и бр. 43 от 2004 г.)

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

1. В ал. 2 думите „от председателя“ се 
заменят със „с решение“ и след думата „съб-
рание“ думите „и от“ се заменят с „или на“.

2. Създава се ал. 6:
„(6) Решението по ал. 2 се придружава с 

документ за извършена проверка по реда на 
Закона за достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българската народна армия.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Внесените до влизането в сила на този 

закон предложения за награждаване с ордени 
и медали и неприключилите по тях процедури 
се довършват по реда на този закон.

§ 3. В Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската на-
родна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., 
бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 
35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г. 
и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 27, ал. 1 се създава т. 4:

„4. органи на законодателната и изпълни-
телната власт по отношение на лица, за които 
е направено предложение за награждаване по 
чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите 
на Република България.“

Законът е приет от 41-ото Народно съб-
рание на 8 април 2011 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

4629

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 2 
от 31 март 2011 г.

по конституционно дело № 2 от 2011 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева, 
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест 
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги 
Петканов, Ванюшка Ангушева, Стефка Стоева, 
Румен Ненков, при участието на сек ретар-
протоколиста Мариана Георгиева разгледа в 
закрито заседание на 31 март 2011 г. консти-
туционно дело № 2 от 2011 г., докладвано от 
съдията Румен Ненков.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във 
връзка с чл. 150, ал. 3 от Конституцията на 
Република България (Конституцията).

Делото е образувано на 07.02.2011 г. по ис-
кане на омбудсмана на Република България за 
установяване на противоконституционност на 
чл. 75, точки 5 и 6 от Закона за българските 
личните документи – ЗБЛД (обн., ДВ, бр. 93 
от 1998 г., последно изменен бр. 23 от 2011 г.).

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Снежана Арсова Начева с 

орден „Св. св. Кирил и Mетодий“ огърлие за 
особено значимия є принос за развитието на 
науката и образованието.

Издаден в София на 13 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Маргарита Попова
4922 

УКАЗ № 78
На основание чл. 23 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Централна избирателна коми-

сия в състав:
Председател: 
Красимира Георгиева Медарова 
Заместник-председатели:
Елена Николова Маркова 
Мария Веселинова Мусорлиева 
Мая Андреева Андреева 
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова 
Сабрие Тайфи Сапунджиева 
Членове:
Анна Недялкова Колушева-Манахова 
Бисер Живков Троянов 
Валентин Димитров Бойкинов 
Венцислав Кирилов Караджов 
Владимир Христов Христов 
Гергана Маринова Маринова 
Емануил Христов Христов 
Ерхан Юксел Чаушев 
Иванка Атанасова Грозева 
Красимир Бойчев Калинов 
Мариана Стоянова Христова 
Паскал Георгиев Бояджийски 
Ралица Босилкова Негенцова 
Севинч Османова Солакова 
Силва Петкова Дюкенджиева.
Издаден в София на 15 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
5015
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Съгласно точка 6 на чл. 75 ЗБЛД също 
императивно „не се разрешава напускане на 
страната на…лица, които не изпълняват под-
лежащ на принудително изпълнение съдебен 
акт, по силата на който са осъдени да заплатят 
парично задължение в големи размери към 
български физически и юридически лица или 
чуждестранни лица, освен ако представят на-
длежно обезпечение“.

Несъмнено горепосочените разпоредби огра-
ничават упражняването на основното конституци-
онно право на гражданите свободно да напускат 
пределите на страната (чл. 35, ал. 1, изр. 1 от 
Конституцията). Това право е неотменимо, без 
да е абсолютно (чл. 57, ал. 1 и 3 от Конститу-
цията). То може да бъде ограничавано, но само 
при спазване на условията по чл. 35, ал. 1, изр. 
2 от Конституцията – ограничението да е устано-
вено със закон и да е насочено към адекватна, 
пропорционална защита на конституционно 
признати ценности, като националната сигур-
ност, народното здраве и правата и свободите 
на други граждани. Изходът на делото зависи 
от отговорите на два въпроса: първия – дали 
поначало законодателната цел, обусловила при-
емането на оспорените разпоредби, е легитимна 
от гледната точка на основния закон на страна-
та, и втория – дали въведеното ограничение е 
наложително, подходящо и съразмерно правно 
средство за постигане на визирания от Консти-
туцията резултат в условията на демократичното 
общество, което балансирано трябва да защитава 
правата и свободите на всички свои членове.

В случая чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД са законови 
разпоредби, които са насочени към обслужване 
на принудителното изпълнение на установените 
по-значителни публични задължения към дър-
жавата и общините (невнесени данъци, такси, 
осигуровки, митни сборове и др. в размер над 5000 
лв.) и на съдебно признатите частни вземания 
в големи размери. Предназначението им e да 
доведат до по-бързо и ефективно удовлетворя-
ване на определен имуществен интерес, който 
в повечето случаи по своя обхват и значимост 
не би могъл да се свърже с обективна необхо-
димост да бъдат защитени животът, здравето 
и благосъстоянието на обществото като цяло. 
Само в изключителни и на практика твърде 
редки хипотези своевременното изпълнение на 
едно парично задължение би обусловило пре-
одоляване или предотвратяване на състояние 
на реална непосредствена опасност за нацио-
налната сигурност и народното здраве според 
конституционното съдържание на двете понятия, 
отразено и в редица парламентарни актове – вж. 
§ 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на 
Закона за Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109/2007 г., последно 
доп., бр. 9/2011 г.); т. 20 от Концепцията за 
национална сигурност на Република България 
(обн., ДВ, бр. 46/1998 г.); чл. 2 от Закона за 
здравето (обн., ДВ, бр. 70/2004 г., последно доп., 
бр. 9/2011 г.) и др.

В искането се твърди, че посочените раз-
поредби неоправдано накърняват основното 
право на гражданите по чл. 35, ал. 1, изр. 1 от 
Конституцията свободно да напускат пределите 
на страната, тъй като въвеждат ограничения, 
които не се вместват в допустимите рамки, 
очертани изчерпателно с чл. 35, ал. 1, изр. 2 
във връзка с чл. 57, ал. 1 и 2 от Конституцията. 

С определение от 17.02.2011 г. искането на 
омбудсмана е допуснато за разглеждане по съ-
щество. Като заинтересувани страни по делото 
са конституирани Народното събрание, Минис-
терският съвет, министърът на правосъдието, 
министърът на вътрешните работи, министърът 
на финансите, Върховният касационен съд, Вър-
ховният административен съд, главният проку-
рор, Висшият адвокатски съвет, Националната 
агенция за приходите, Агенцията за държавните 
вземания, Асоциацията на държавните съдебни 
изпълнители в България, Камарата на частните 
съдебни изпълнители, Съюзът на юристите в 
България, фондация „Български адвокати за 
правата на човека“, фондация „Асоциация за 
европейска интеграция и права на човека“ и 
Българският хелзинкски комитет.

Искането на омбудсмана се подкрепя из-
цяло от министъра на вътрешните работи, 
Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите 
в България, фондация „Български адвокати за 
правата на човека“ и фондация „Асоциация 
за европейска интеграция и права на човека“, 
а в частта относно чл. 75, т. 5 ЗБЛД – и от 
Камарата на частните съдебни изпълнители. 
Обратно, Министерският съвет, министърът 
на правосъдието, министърът на финансите, 
Националната агенция за приходите и Асоци-
ацията на държавните съдебни изпълнители, 
а само по отношение на чл. 75, т. 6 ЗБЛД и 
Камарата на частните съдебни изпълнители, 
считат, че оспорените ограничения надлежно 
обслужват общественополезните цели, които 
са признати от Конституцията.

Конституционният съд, като обсъди доводите 
в искането, становищата на заинтересованите 
страни и релевантната правна уредба, прие 
следното:

Оспорените разпоредби се намират в раз-
дел І („Принудителни административни мерки“) 
на глава седма („Мерки за административна 
принуда“) от ЗБЛД.

Съгласно точка 5 на чл. 75 ЗБЛД „не се 
разрешава напускане на страната …на лицата, 
за които е поискана забрана по реда на чл. 182, 
ал. 2, т. 2, буква „а“ и по чл. 221, ал. 6, т. 1, 
букви „а“ и „б“ от Данъчно-осигурителния про-
цесуален кодекс“. При наличието на публично 
вземане, по-голямо от 5000 лв., за което не е 
представено обезпечение в размер на главни-
цата и лихвите, министърът на вътрешните 
работи или упълномощеното от него лице е 
обвързан да наложи ограничителна мярка на 
длъжника или на членовете на контролните 
или управителните му органи, стига това да е 
поискано от органа, установил вземането, или 
от съответния публичен изпълнител.
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При всяко положение ограниченията по 
чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД са допустими от гледна 
точка на предназначението им да защитават 
правата и свободите на други граждани. Дори 
и да не застрашава националната сигурност и 
народното здраве, неизпълнението на сериозно 
по размер публично задължение към държа-
вата или общините в една или друга степен 
подкопава икономическите основи на соци-
алната държава, създава риск за надлежното, 
своевременното предоставяне на плащанията 
и услугите, необходими за реализиране на кон-
ституционно установените основни права, като 
правото на обществено осигуряване и социално 
подпомагане, правото на здравно осигуряване и 
безплатно ползване на медицинско обслужване, 
правото на образование, правото на здраво-
словна и благоприятна околна среда и др. От 
друга страна, неизпълнението на осъдителните 
съдебни актове за частни парични задължения в 
големи размери засяга конституционно призна-
тите интереси на физическите и юридическите 
лица да се ползват от частната собственост 
като тях но основно право по смисъла на чл. 17 
от Конституцията, накърнява свободата им да 
поемат отговорност за своето съществуване 
на базата на законно придобито имущество, 
включващо и вземания (вж. Решение № 15 
по к.д. № 9 от 2010 г., Решение № 7 по к.д. 
№ 1 от 2001 г., Решение № 17 по к.д. № 14 от 
1999 г., Решение № 22 по к.д. № 24 от 1996 г. 
и др.). Затова според Конституционния съд 
ограниченията по оспорените две законови 
разпоредби имат легитимна цел по смисъла на 
чл. 35, ал. 1, изр. 2 от Конституцията.

Разпоредбите на чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД не 
са съобразени обаче с принципа на пропор-
ционалност. Удовлетворяването на надлежно 
установените публични и частни задължения 
трябва преди всичко да се обезпечи чрез 
ефективно, бързо проведено изпълнително 
производство, насочено не към самоцелно санк-
циониране на личността на длъжника, а най-
вече към издирване на негово секвестируемо 
имущество и прехвърлянето му до размера на 
установеното парично вземане в патримониу-
ма на съответния кредитор. Наистина лицето, 
обвързано със задължения в изпълнителния 
процес, може недобросъвестно да създава 
прегради за неговото нормално развитие, като 
съзнателно възпрепятства получаването на 
покани, съобщения и призовки, не осигурява 
достъп до подлежащи на контрол обекти, от-
казва да представи информационни носители 
или да даде обяснения, укрива имущество и 
т.н. В тези случаи временното ограничаване 
на основното право на гражданина да напуска 
страната би било адекватно средство – стимул 
за удовлетворяване на кредитора по публичното 
или частното вземане.

Основният недостатък на оспорената правна 
уредба е, че не прави никакво разграничение 
между длъжник, който при липсата на обек-
тивна възможност за незабавно изпълнение 
на дълга (независимо дали е публичен или 

частен) всячески съдейства на органите по 
изпълнението, и онзи, който с поведението 
си съзнателно осуетява или забавя удовлет-
воряването на вземането. Според действащия 
закон ограничението за напускане на страната 
задължително се взема по отношение на всеки, 
който дължи и не изпълнява, а от това следва, 
че когато се налага на лице, което не затрудня-
ва изпълнението, има единствено наказателен 
характер. В последния случай мярката няма да 
е наложителна за отбрана от опасността, нито 
би съставлявала подходящо средство за пости-
гане на конституционно оправданата цел. Нещо 
повече, понякога би могла дори да навреди на 
изпълнението – например, когато длъжник с 
правомерно поведение в изпълнителния процес 
има осигурена работа и обективна възможност 
да увеличи имуществото си в друга държава, 
особено при отчитане на възможността за сво-
бодно движение на работната сила в рамките 
на Европейския съюз.

Конституционният съд счита, че надлежното 
изпълнение на паричните задължения (публични 
и частни) не съставлява по-висока по степен 
ценност от ефективното развитие и приключ-
ване на наказателния процес в ра зумен срок. 
Констатацията за тази ценностна равностойност 
се налага с оглед на обстоятелството, че под 
формата на мярка за процесуална принуда, при 
това само по обвинение за тежко умишлено 
престъпление, на обвиняемия също може да 
бъде наложена забрана да напуска пределите на 
Република България – вж. чл. 68 от Наказател-
но-процесуалния кодекс (НПК). Сравнението 
между двата правни режима се налага, за да се 
прецени доколко оспорената административна 
принуда е адекватно, съразмерно средство за 
постигане на легитимната цел, която преследва.

Поведението на някои лица, които умишлено 
се стремят да осуетят или затруднят изпълнени-
ето на публични и частни задължения, може да 
съдържа и признаците на престъпление от общ 
характер – вж. чл. 227б – 227е, 255 – 255а, 258, 
чл. 270, ал. 1 и чл. 296 от Наказателния кодекс. 
Посочените посегателства задължително изискват 
провеждане на наказателно производство, но 
повечето не съставляват тежки престъпления, 
поради което в тези случаи на обвиненото лице 
въобще не може да бъде наложена забрана за 
напускане на страната като мярка за наказател-
но-процесуална принуда по чл. 68, ал. 1 НПК. 
Такава мярка е допустима само за относително 
малкото на брой по-сериозно наказуеми деяния, 
но дори и тогава сравнението показва, че на-
казателно-процесуалната принуда е значително 
по-мека от административната по чл. 75, т. 5 и 6 
ЗБЛД. Първо, забраната за напускане пределите 
на страната по НПК се налага само за умиш-
лени деяния, докато в производството по ЗБЛД 
формата на вината е без значение. Второ, огра-
ничението по НПК не изключва възможността, 
при това съчетана с достъп до съдебен контрол, 
за разрешаване при необходимост на инцидентно 
напускане на страната, докато аналогична въз-
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можност въобще не е предвидена след налагането 
на административната забрана. Трето, за разлика 
от наказателно-процесуалната мярка, която при 
отпадане на нуждата подлежи на отмяна от съда 
(чл. 68, ал. 5 НПК), административното ограни-
чение е неотменимо до свеждането на паричното 
задължение под размера, определен от закона 
като материалноправно основание за вземане 
на мярката, независимо от възможността преди 
това принудата да е дала желания резултат, т.е. 
да е настъпила позитивна промяна в поведението 
на длъжника, състояща се в пълно съдействие 
за удовлетворяване на кредиторите.

От гореизложеното следва, че оспорената 
от обмудсмана законова уредба, по силата на 
която чрез принудителна административна мяр-
ка автоматично и неопределено във времето 
се ограничава основното право на граждани-
на свободно да напуска страната, съставлява 
прекомерно, неподходящо правно средство за 
постигане на целта, която е принципно съвмес-
тима с Конституцията. Затова Конституционният 
съд достига до заключение, че разпоредбите, 
предмет на настоящия конституционен контрол, 
действително излизат извън позволените рамки 
по чл. 35, ал. 1, изр. 2 от Конституцията.

Разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от Конститу-
цията и чл. 2 от Протокол 4 към Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните 
свободи не се различават съществено по смисъл 
и съдържание. Ето защо няма нищо нелогич-
но в това, че констатациите на Европейския 
съд по правата на човека, изложени в някои 
негови актове (вж. Решение от 23.05.2006 г. 
по делото Ринер срещу България; Решение 
от 26.11.2009 г. по делото Гочев срещу Бълга-
рия), в общи линии съвпадат с оценката на 
Конституционния съд за непропорционалност 
на оспорените от омбудсмана ограничения.

Отделно точка 5 на чл. 75 ЗБЛД противо-
речи и на принципите на правовата държава 
по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 
Разпоредбата съдържа възможност за налагане 
на ограничение на основно право по чл. 35, 
ал. 1 от Конституцията на всички членове на 
управителните и контролните органи на юриди-
ческото лице – длъжник по публично вземане, 
въпреки че някои от тях нямат правно устано-
вена компетентност да извършват разпореди-
телни действия, включително и разплащания, 
с имуществото на длъжника, нито определени 
от закона представителни или други функции в 
производството за принудително изпълнение. В 
тези случаи се санкционира чуждо поведение, 
като се нарушава принципът на личната отго-
ворност, което е допустимо само по изключение 
при призната от правото необходимост да се 
поправят причинени вреди (в този смисъл вж. 
т. 15 от Решение № 11 по к.д. № 13 от 2010 г.).

С обявяването на противоконституционност-
та на чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД ще се създадат бла-
гоприятни предпоставки за по-пълно и прецизно 
транспониране на разпоредбата на чл. 27 от 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парла-

мент и на Съвета от 29.04.2004 г., която свежда 
допустимите основания за ограничаване на 
движението на граждани на Европейския съюз 
и техните семейства в рамките на Общността 
само до съображения, свързани с обществения 
ред, обществената сигурност или общественото 
здраве, без да визира общо правата и свободите 
на другите. Нещо повече – изрично забранява 
въвеждането на такива ограничения за пости-
гане на икономически цели.

По гореизложените съображения Конститу-
ционният съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 
във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията и 
чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен съд

Р Е Ш И :
Установява противоконституционност на 

чл. 75, т. 5 и 6 от Закона за българските лични 
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г., последно 
изменен, бр. 23 от 2011 г.).

Решението е подписано с особено мнение от 
съдиите Димитър Токушев, Красен Стойчев и 
Ванюшка Ангушева, а съдиите Пламен Киров 
и Стефка Стоева са представили становища 
по делото.

Председател: Евгени Танчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на конституционните съдии Димитър Токушев, 
Красен Стойчев и Ванюшка Ангушева по кон

ституционно дело № 2 от 2011 г.

Подкрепяме решението в онази част от мо-
тивите, в които се излагат съображения относно 
допустимостта на ограничителната мярка по 
чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД, изразяваща се в забрана 
определени длъжници да напускат страната, да 
не се издават или да се отнемат задгранични 
паспорти и заместващи ги документи за пре-
минаване на държавната граница. 

Член 35, ал. 1 от Конституцията допуска 
основното право да се напускат пределите на 
страната да може да бъде ограничавано със 
закон, когато се засягат националната сигур-
ност, народното здраве и правата и свободите 
на други граждани. По този начин чл. 35, ал. 1 
от Конституцията предвижда три равностойни 
по своето значение основания за ограничаване 
на правото на свободно напускане пределите 
на страната, които да се развият в законода-
телството. Защитата на правата на другите 
граждани според нея е също толкова съществено 
основание за ограничаване на правото, колкото 
и защитата на националната сигурност. Оче-
видно границите, в които правото на свободно 
напускане пределите на страната може да се 
разпростира, са очертани на конституционно 
ниво, като идеята е, че правото на свободно 
придвижване не може да има приоритет пред 
националната сигурност, народното здраве и 
чуждите права. Да се допусне, че правото сво-
бодно да се напускат пределите на страната не 
може да се ограничава за сметка на правата на 
другите граждани, означава да се излезе извън 
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конституционната рамка и да се постави под 
въпрос смисълът им на ценностна категория, 
която Конституцията признава и защитава. 

Колкото до вида на средствата, които ще 
осигурят конституционно установения баланс 
и дали те са подходящи, то законодателят ще 
трябва да се ръководи от конституционната 
рамка. След като Конституцията въвежда об-
щата клауза, че наред с националната сигурност 
и народното здраве и правата на другите са 
ограничител на правото свободно да се напус-
кат пределите на страната и в този смисъл им 
отдава по-голямата тежест като конституционна 
ценност, то възможността да се преценява, дали 
ограничението е по-голямо от необходимото, би 
могло да се обсъжда единствено в контекста на 
забраната за злоупотреба с право (чл. 57, ал. 2 
от Конституцията). Обратното означава да се 
коригира установеният конституционен модел. 
В този смисъл принудителната административ-
на мярка по чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД обслужва 
конституционна цел и затова сама по себе си 
тя не може да бъде противоконституционна, 
нито пък да се отрича нейната допустимост.

Подобна мярка не е прекомерна, защото 
не въвежда ненужни или пък несиметрични 
ограничения за длъжника в рамките на за-
почналото принудително изпълнение с оглед 
целения от нея резултат. Тя просто ограничава 
възможността длъжникът, който е осъден, да 
блокира започването на изпълнителния процес 
или да го протака във времето. В този смисъл 
тя обслужва в някаква степен ефективното 
развитие на изпълнителния процес, а отсъст-
вието на длъжника може само да забавя и да 
отдалечава във времето неговото приключване.

Въпросът, дали принудителната администра-
тивна мярка по чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД е прекомерна 
по отношение засягания интерес, отговорът се 
съдържа в самия текст. Мярката се налага не 
за всяко публично вземане, респ. вземане, а за 
онези от тях, които са над определен размер, 
не са обезпечени и за които това е поискано. 
Това става с мотивирана заповед, в рамките на 
определено производство при спазване на общите 
условия за действителност на административните 
актове, вкл. съответствие с целта на закона, 
която подлежи както на административен, така 
и на съдебен контрол. Важен елемент в баланса 
на принудителната административна мярка и 
целта, която тя преследва, е и обстоятелството, 
че тя може да не се наложи, стига длъжникът 
да представи обезпечение, вкл. поръчителство, 
гаранции и т.н., и затова е неприемливо да се 
твърди, че възможността да се избегне налаганата 
мярка е свързана единствено с изпълнението 
на дълга. Понятието „обезпечение“ по смисъла 
на закона има широки граници. Следователно 
длъжникът, който е осъден с влязло в сила съ-
дебно решение или друг акт за установяване на 
публично вземане, може да блокира налагането 
на принудителната административна мярка и 
да напуска свободно пределите на страната. 
Рискът обаче трябва да бъде за него, а не за 
кредитора под претекст, че длъжникът е лишен 

от правото си свободно да напуска пределите 
на страната. Още повече тъкмо по този начин 
той ще съдейства на изпълнението и в този 
смисъл от него в най-голяма степен ще зависи, 
дали да се приложи мярката по чл. 75, т. 5 и 6 
ЗБЛД. Да се изисква от него друга форма на 
съдействие е ненужно, доколкото става дума за 
парично задължение и обстоятелството, дали 
длъжникът разполага с необходимите парични 
средства, е без значение. В този смисъл изда-
ването на заповедта няма да наруши принципа 
за съразмерност – административният акт не 
засяга в по-голяма степен права и интереси, 
отколкото е необходимо за целта, за която се 
издава тази заповед.

Органът, който налага мярката по чл. 75, 
т. 5 и 6 ЗБЛД, действа при условията на об-
вързана компетентност. Тази постановка на 
закона има своето оправдание във факта, че 
той не може да постъпва по друг начин освен 
да се подчинява на влязло в сила съдебно ре-
шение или акт за установяване на публично 
вземане, защото те са задължителни за него. 
Съответно съдебният контрол ще бъде контрол 
за законосъобразност с възможност делото да 
бъде решено по същество от него. Колкото до 
размера на вземането, така както е фиксиран в 
чл. 75, т. 5 ЗБЛД, сам по себе си той не може 
да бъде основание за противоконституционност. 
Въпросът има различни аспекти, вкл. размерът 
на сумата да бъде достатъчно голям, за да оп-
равдава задвижването на административната 
процедура по налагане на мярката, и в същото 
време необходимо е законът да си дава сметка, 
че прекалено високият размер би ограничил 
възможността длъжникът да блокира налага-
нето на мярката, като представи обезпечение. 
Колкото до хипотезата на чл. 75, т. 6 ЗБЛД, тук 
законодателят е използвал бланкетна формула 
„големи размери“. 

Неправилно би било целта на принудител-
ната административна мярка по чл. 75, т. 5 и 
6 ЗБЛД да се свързва единствено с частния 
имуществен интерес или пък с имуществена 
цел по смисъла на Директива 2004/38/ЕО. Без 
значение дали става въпрос за публично или 
частно вземане, чрез тях се гарантира стабил-
ността на правния ред, защитава се правната 
сигурност, доколкото става въпрос за влязло 
в сила осъдително съдебно решение или акт 
за установяване на публично вземане, което 
трябва да бъде изпълнено. 

Не споделяме и развитата в мотивите теза, че 
преценката за тежестта на дадена принудителна 
административна мярка трябва да се преценява 
през призмата на визирани в НПК мерки за 
процесуална принуда. Те имат различни цели 
и се прилагат по отношение на различни по 
своя характер правоотношения – материални 
и процесуални, в рамките на наказателния 
процес. Следователно липсва база за сравне-
ние. Разбирането, че проблемите на правния 
ред трябва да се преценяват през призмата на 
наказателното право и на наказателния про-
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цес, е израз на неприемливата постановка, че 
криминализацията на деянията е най-ефикасна 
форма на правно регулиране.

Търсенето на основание за отпадане на 
принудителната административна мярка по 
чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД в нарушаването на пра-
вото свободно да се напускат пределите на 
страната не е нищо друго освен желание да се 
ограничат формите на правна принуда и отказ 
на държавата да се намесва в сфери, в които 
тя е длъжна да се намесва, като осигури прину-
дителното му изпълнение. Едно влязло в сила 
съдебно решение или друг акт за установяване 
на публично вземане, ако не е гарантирано с 
държавна принуда или пък от възможността тя 
да влезе в действие, респ. ефективно тя да бъде 
в състояние да го наложи, няма особен смисъл 
и може да подхранва правния нихилизъм.

Конституционни съдии: 
Д. Токушев

Кр. Стойчев 
В. Ангушева

СТАНОВИЩЕ
на конституционните съдии Пламен Ки
ров и Стефка Стоева по конституционно 

дело № 2 от 2011 г.

Съгласни сме с диспозитива на решението, 
защото считаме, че чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД про-
тиворечи на чл. 35, ал. 1 от Конституцията и 
на международни договори, по които България 
е страна, но не споделяме част от мотивите на 
мнозинството от съдиите.

Безспорно правото на българските граждани 
да напускат пределите на страната и свободно да 
се придвижват като граждани на Европейския 
съюз може да бъде ограничавано със закон за 
постигане на легитимна цел, каквато е опазва-
нето на националната сигурност, обществения 
ред, народното здраве, правата и свободите 
на други граждани. Намираме, че въведеното 
ограничение за напускане на страната не може 
априори да се обяви за пропорционално или 
непропорционално на легитимната цел, защо-
то пропорционалността е винаги конкретна на 
базата на конкретните факти. 

По наше разбиране мотивите на решението 
могат да бъдат допълнени в смисъл, че същест-
вено за обосноваване на крайния резултат по 
делото е, че оспорените разпоредби предвиждат 
автоматизъм при налагане на принудителната 
административна мярка, и то за неопределен 
период от време. При тази законова уредба 
само наличието на финансово задължение на 
лицето над 5000 лв. и липсата на надлежно 
обезпечение са фактическо основание министъ-
рът на вътрешните работи или упълномощено 
от него длъжностно лице задължително във 
всички случаи да наложи забрана на лицето 
за напускане на страната. Оспорената уредба 
не позволява на админис тративния орган да 
извърши преценка на личното поведение на 
лицето и да прецени дали то представлява ис-
тинска, реална и достатъчно сериозна заплаха 

за обществения ред и само в тази хипотеза 
да наложи принудителната административна 
мярка. Считаме, че ограничаването на едно 
от основните права на гражданина – право-
то да напуска пределите на страната, може 
да бъде извършено със закон в посочените 
в чл. 35, ал. 1 от Конституцията случаи, но 
административният орган трябва да разпола-
га с оперативна самостоятелност да прецени 
наложително ли е, дали, кога и за какъв срок 
може да приложи принудителна администра-
тивна мярка при наличието на действителна 
заплаха на лицето. Обстоятелството, че чл. 78 
ЗБЛД изисква прилагането на мярката да става 
с мотивирана заповед, не променя извода ни 
за липсата на преценка и не считаме, че тя е 
безусловна гаранция за законосъобразност на 
заповедта, защото поначало всички админи-
стративни актове трябва да бъдат мотивирани. 
Следва да се отчете и специалният ред, който 
е предвиден в чл. 79, ал. 2 ЗБЛД за издаване 
на заповедта, а именно, че не се прилагат 
разпоредбите на чл. 26 АПК за уведомяване 
от страна на административния орган за за-
почналото производство и чл. 35 АПК, който 
изисква административният акт да се издаде, 
след като се изяснят фактите и обстоятелствата 
от значение за случая и се обсъдят обясненията 
и възраженията на заинтересованите граждани. 
При предоставяне на оперативна самостоя-
телност на административния орган той ще 
може във всеки отделен случай да прецени да 
наложи или не принудителна административна 
мярка и мотивите му към заповедта ще бъдат 
проконтролирани от съда, защото и опера-
тивната самостоятелност подлежи на съдебен 
контрол за законосъобразност. При такъв за-
конодателен подход ще може да се установи 
приложената принудителна административна 
мярка пропорционална ли е на легитимната 
цел за опазване на обществения ред, или цели 
да ограничи неправомерно конституционното 
право на напускане на пределите на страната на 
гражданите, които имат задължения в големи 
размери към държавния бюджет, към физиче-
ски и юридически лица или към чуждестранни 
лица, т.е. дали налагането є не е продиктувано 
от икономически цели.

При преценката на всеки конкретен случай 
може да се реализира нормата на чл. 57, ал. 2 
от Конституцията, а именно да не се допуска 
злоупотреба с права, включително и с такива, 
закрепени в основния закон. В същото време е 
недопустимо да се упражняват права в случай, 
че по този начин се накърняват права и законни 
интереси на други субекти. Автоматизмът при 
налагането на принудителната административна 
мярка по чл. 57, т. 5 и 6 ЗБЛД я превръща по-
скоро в средство за репресия по отношение на 
личността, отколкото да гарантира изпълнението 
на нейните юридически задължения.

Конституционни съдии:  
Пл. Киров
Ст. Стоева

4662



БРОЙ 32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  13   

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 
ОТ 11 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 44 на 
Министерския съвет от 2010 г. за определяне 
на зоните във въздушното пространство на 
Република България, в които се ограничава 

въздухоплаването (ДВ, бр. 25 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думата „суверени-
тет“ се поставя запетая и думите „и полети 
за търсене и спасяване“ се заменят със „за 
търсене и спасяване, медицинска евакуация, 
антитерористични операции и свързаните с тях 
тренировъчни мисии и учения“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

12 април 2011 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
4722

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 
ОТ 12 АПРИЛ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда 
за осъществяване на дейностите, свързани с 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия, и контрола над 
тях в Министерството на вътрешните работи

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за усло-
вията и реда за осъществяване на дейностите, 
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, и кон-
трола над тях в Министерството на вътрешните 
работи.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредба-

та за условията и реда за осъществяване на 
дейностите, свързани с взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите, и кон-
трола над тях в Министерството на вътреш-
ните работи, приета с Постановление № 264 
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 89 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г. 
и бр. 5 от 2010 г.).

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

НАРЕДБА
за условията и реда за осъществяване на дей
ностите, свързани с оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите из
делия, и контрола над тях в Министерството 

на вътрешните работи

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и 
редът за осъществяване на дейностите, свързани 
с оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и кон-
тролът над тях в Министерството на вътрешните 
работи (МВР).

Чл. 2. В Министерството на вътрешните 
работи се осъществяват следните дейности с 
ОБВВПИ:

1. придобиване, съхранение и отчет на 
ОБВВПИ;

2. транспортиране с автомобилен транспорт 
и пренасяне на ОБВВПИ;

3. извършване на технически прегледи и 
даване на експертна оценка за техническа 
годност на оръжията и боеприпасите;

4. ремонтиране и бракуване на оръжия, 
унищожаване на ОБВВПИ;

5. продажба на ОБВВПИ и отдаване под 
наем на огнестрелни оръжия на физически и 
юридически лица;

6. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.

Г л а в а  в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ 
НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕ-
ЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия

Чл. 3. (1) Министерството на вътрешните 
работи придобива ОБВВПИ чрез закупуване 
при условията и по реда на Закона за общест-
вените поръчки и подзаконовите актове по 
прилаганeто му.

(2) Министерството на вътрешните работи 
придобива ОБВВПИ:

1. чрез закупуване от лица, притежаващи 
разрешения за производство или търговия, 
издадени при условията и по реда на Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);

2. от внос и/или трансфер от търговски 
дружества, притежаващи лиценз за извър-
шване на износ, внос и трансфер на оръжия, 
издаден при условията и по реда на Закона за 
експортния контрол на оръжия и изделия и 
технологии с двойна употреба и правилника 
за прилагането му. 
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(3) При закупуване от внос на ОБВВПИ за 
нуждите на МВР на продавача по сделката се 
издава сертификат за краен потребител.

Чл. 4. (1) При предаване на ОБВВПИ на 
МВР страните по договора изготвят предавател-
но-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибърът, видът, количествата и фабрич-
ните номера и/или уникалната маркировка на 
оръжията;

2. калибърът, видът, количествата и производ-
ствените данни и/или уникалната маркировка 
на боеприпасите; 

3. видът, количествата и производствените 
данни на взривните вещества и пиротехничес-
ките изделия.

(2) Протоколът по ал. 1 е основание за 
издаване на документ за зачисляване на 
ОБВВПИ в МВР, а за продавача – за снема-
нето им от отчет.

Чл. 5. Министерството на вътрешните работи 
придобива ОБВВПИ при условията и по реда, 
определени и в други закони.

Раздел II
Съхранение и отчет на оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия 

Чл. 6. Съхранението на ОБВВПИ е дейност, 
осъществявана с цел недопускане на нерегла-
ментиран достъп до тях и поддържането им в 
готовност за използване по предназначение. 

Чл. 7. В зависимост от периодичността на 
използване по предназначение съхранението 
на оръжията се определя като:

1. ежедневно – когато оръжията не се из-
ползват ежедневно; 

2. краткосрочно – когато оръжията не се 
използват за срок от един месец до една година;

3. дългосрочно – когато оръжията не се 
използват за срок, по-дълъг от една година.

Чл. 8. (1) Придобитите от МВР ОБВВПИ се 
съхраняват и водят на отчет за текущо доволст-
вие и за ведомствени военновременни запаси. 

(2) Допустимото максимално количество 
боеприпаси, взривни вещества и пиротехни-
чески изделия от различните условни групи, 
съхранявани в една сграда (хранилище), както 
и изискванията за съвместното им съхранение 
и транспортиране са посочени в таблицата в 
приложение № 1. 

Чл. 9. (1) Министерството на вътрешните 
работи може да съхранява ОБВВПИ, представ-
ляващи веществени доказателства в наказател-
ното производство, съгласно разпоредбите на 
Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) След постановяване на конфискация и/
или отнемане в полза на държавата ОБВВПИ 
по ал. 1 се предоставят на Националната 
агенция за приходите (НАП) по нормативно-
определения ред.

Чл. 10. Изискванията към сградите за 
съхранение на ОБВВПИ по отношение на 
проектирането, изграждането, реконструкцията 
и преустройството им се определят съгласно 
Закона за устройство на територията и подза-
коновите актове по прилагането му.

Чл. 11. (1) Общите изисквания за съхране-
ние на ОБВВПИ в сградите (хранилищата) са:

1. в случаите по чл. 7, т. 1 оръжията и 
полагащите им се бойни припаси се съхра-
няват в специално оборудвани помещения 
(дежурни стаи);

2. оръжията в случаите по чл. 7, т. 2 и 3, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротех-
ническите изделия се съхраняват в сгради 
(хранилища), обособени в складови бази;

3. оръжията, боеприпасите, взривните веще-
ства и пиротехническите изделия трябва да са 
в здрава опаковка, пломбирани или запечата-
ни, поставени с надписите (производствените 
данни) и ключалките, обърнати към проходите;

4. между наредените в една фигура оръжия 
и боеприпаси от две и повече номенклатури 
се оставят разстояния най-малко 10 см; раз-
положеният най-отдолу сандък се поставя на 
разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени 
накладки или палети;

5. на всеки стелаж или фигура се поставя 
етикет с наименованието (вид, калибър), ко-
личеството и производствените данни (за бое-
припасите); най-отгоре на фигурата се поставят 
непълните сандъци с надпис „НЕПЪЛЕН“ и се 
посочват видът и количеството на ОБВВПИ 
в него;

6. в сградите (хранилищата) ОБВВПИ се 
подреждат така, че да се използва най-добре 
площта на хранилището, да се запази естестве-
ното осветление, да се осигури добра вентилация 
и възможност за бързо изнасяне;

7. за нормална работа с ОБВВПИ, за на-
блюдение (проверка) и за създаване на условия 
за използване на средства за механизация в 
сградите (хранилищата) се оставят следните 
проходи:

а) работен – срещу всяка врата с широчина 
1,50 м по средата на сградата (хранилището) 
или по протежение на едната от стените; при 
съхранение на ОБВВПИ в сандъци с широчи-
на, по-голяма от 1 м, широчината на прохода 
може да се увеличи до 3 м;

б) за наблюдение и преглед – между стените 
и фигурите с ОБВВПИ с широчина от 0,6 до 
0,8 м;

8. боеприпасите, взривните вещества и пи-
ротехническите изделия, забранени за използ-
ване по предназначение (бойно използване), 
но неопасни за съхранение, се съхраняват на 
отделни фигури, на които се поставя надпис 
„ЗАБРАНЕНИ!“;
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9. боеприпасите в заводска (щатна) опаков-
ка се подреждат в сградите (хранилищата) на 
височина, определена за всеки вид боеприпас, 
съгласно приложение № 2;

10. сградите (хранилищата) за съхранение на 
ОБВВПИ се поставят под денонощна въоръ-
жена охрана, като конструкцията им не трябва 
да позволява нерегламентиран достъп в тях;

11. подът трябва да е изграден от твърда 
настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде 
искронеобразуващ и антистатичен и да издържа 
натоварване най-малко 4 t/m2;

12. пред фронта им по цялата им дължи-
на се построява бетонна или асфалтобетонна 
площадка с широчина най-малко 8 м и с то-
вароносимост най-малко 4 t/m2, която да бъде 
по-ниска от нивото на сградата (хранилището) 
и с наклон от 3° до 5° за осигуряване нормал-
но оттичане на дъждовната вода и нормална 
работа със средствата за механизация при 
товаро-разтоварни работи;

13. пред фронта им се изграждат рампи със 
следните размери:

а) дължина – дължината на хранилището;
б) широчина – от 1,50 до 2,00 м;
в) височина – от 1,20 до 1,40 м;
14. непосредствено около сградата (хранили-

щето) се разполага тротоар от базалтови плочки 
или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с 
наклон към отводнителната канавка 10°;

15. водата от канавките и улуците се извежда 
по водосточни тръби в общата отводнителна 
мрежа на района;

16. прозорците на всички помещения се 
разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с 
метални решетки с размери, непозволяващи 
изваждането на ОБВВПИ, съхранявани в по-
мещението;

17. стъклата на прозорците на взривоопасните 
помещения се боядисват с цел непропускане 
попадането на преки слънчеви лъчи върху 
ОБВВПИ.

(2) В случаите, нерегламентирани в Закона 
за устройство на територията и в подзаконо-
вите актове по прилагането му, минималните 
взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в 
метри от сградите (хранилищата) за съхране-
ние на ОБВВПИ от населени места, селищни 
образувания, отделни сгради и съоръжения и 
транспортни средства се определят съгласно 
Методиката за определяне на безопасните раз-
стояния при взрив – приложение № 3.

Чл. 12. (1) При съхранение на ОБВВПИ 
сградите (хранилищата) се осигуряват със 
сигнално-охранителна и пожароизвестителна 
техника и система за физическа охрана.

(2) След приключване на работа вратите на 
сградата (хранилището) се заключват и запе-
чатват единствено от материалноотговорното 
лице, на което се числят ОБВВПИ (завеждащ 
склада), с печат, който се води на отчет в съ-
ответната регистратура.

(3) По изключение с разрешение на прекия 
началник на лицето по ал. 2 сградата (храни-
лището) може да бъде отворена от комисия, 
назначена от ръководителя на структурата в 
МВР. Комисията съставя протокол, в който се 
посочват причината за отварянето, работата, 
която е извършена, ОБВВПИ или имущество, 
които са взети или оставени, номер, количе-
ство и категория на ОБВВПИ. Номерът на 
протокола се вписва в книгата за посещение 
и работа в сградата (хранилището). Сградата 
(хранилището) се запечатва с печат, чийто 
номер се вписва в протокола.

(4) При отваряне на сградата (хранилището) 
от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 
се проверяват:

1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (хра-

нилището).
(5) При констатиране на повреди при отва-

ряне на сградата (хранилището) лицето по ал. 2 
незабавно уведомява прекия си началник. В този 
случай проверка на фактическата наличност на 
ОБВВПИ се извършва от комисия, назначена 
от ръководителя на структурата в МВР. 

(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение 
за безопасна работа с ОБВВПИ, а на лицата, 
работещи в сградата (хранилището), се провежда 
ежедневен инструктаж.

Чл. 13. Територията, на която се разпо-
лагат сградите (хранилищата) за съхранение 
на ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни, 

подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи 

естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разпола-

гане на достатъчен брой сгради (хранилища) 
за съхранение на ОБВВПИ в зависимост от 
характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;

5. да позволява изграждане на вкопан или 
обвалован тип взривоопасни сгради и съоръ-
жения;

6. да създава условия за развиване на необ-
ходимата пътна мрежа и за нейното свързване 
с националната пътна и железопътна мрежа и 
с енергосистемите;

7. да позволява осигуряването с необходимото 
количество вода за питейни, производствени и 
противопожарни нужди;

8. да е пожаробезопасна и да не е застра-
шена от възникване на пожар от разположени 
в близост до нея обекти и растителност;

9. да не преминават през нея продуктопро-
води, в т. ч. газопроводи (открити и подземни), 
електропроводи за високо напрежение, водо-
проводи и други комуникационни съоръжения;
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10. да позволява организирането на надеждна 
охрана и противопожарна защита;

11. територията на 5 м от сградата (храни-
лището) да се поддържа винаги почистена от 
растителност и други материали.

Чл. 14. (1) Зачислените на служителите 
на МВР огнестрелни оръжия и боеприпаси 
се съхраняват в метални каси в служебните 
им помещения или в специално оборудвани 
помещения, намиращи се под контрола на 
съответните длъжностни лица. Огнестрелните 
оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта 
и без поставен пълнител (лента) със спуснати 
части на ударно-спускателния механизъм и 
поставени „на предпазител“.

(2) Служителите на МВР могат да съхраняват 
зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, 
револвер) и зачислените им боеприпаси за тях 
в домовете си в периода между два работни 
дни или две дежурства. В тези случаи зачи-
сленото огнестрелно оръжие задължително се 
съхранява без патрон в патронника и без да е 
заредено с патрони, в неподвижно закрепени 
метални каси (шкафове), снабдени със секретно 
заключващи се устройства. 

(3) При напускане на страната служителите 
на МВР предават зачислените им огнестрелни 
оръжия и боеприпаси за временно съхранение 
на длъжностното лице, зачислило оръжието.

(4) При изгубване или кражба на зачислените 
му ОБВВПИ служителят незабавно уведомява 
ръководителя на структурата, а при възникнала 
невъзможност уведомяването се извършва чрез 
оперативнодежурната част. В срок 5 работни 
дни от установяване на събитието служителят 
уведомява и писмено ръководителя на струк-
турата чрез прекия си началник. 

(5) Незабавно след узнаване за смърт на 
служител, на когото е зачислено ОБВВПИ, 
прекият му началник уведомява писмено ръ-
ководителя на структурата в МВР.

Чл. 15. (1) Отчетът и отчетността на ОБВВПИ 
в МВР са организирани съгласно изискванията 
на документите, определящи отчета и отчет-
ността на активите в МВР.

(2) Водят се отчетни книги (контролни, ма-
газинни, партидни, дневници), картон-описи, 
служебни книжки, формуляри и документи по 
строгата отчетност, отразяващи движението, на-
личността и качественото състояние на ОБВВПИ.

(3) Отчетността на оръжията се води по 
вид, марка, модел, калибър и уникален произ-
водствен номер и/или уникална маркировка. В 
отчетните документи се отразяват количество, 
качествено състояние и единичната цена на 
оръжията. 

(4) Отчетността на БВВПИ се води по про-
изводствени данни, количествено, качествено 
състояние и единична стойност. 

(5) Отчетът и отчетността са елемент от 
общата оценка за състоянието на ОБВВПИ в 
структурите на МВР. 

Г л а в а  т р е т а

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА, БОЕ-
ПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ С АВТО-
МОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА 

ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 16.  Транспортиране на ОБВВПИ включ-
ва превоза им от едно място до друго и 
свързаните с това дейности, като опаковане, 
маркиране, престой, времето за престой при 
товарене и разтоварване на транспортните 
средства и охраната им.

Чл. 17. (1) С автомобилен транспорт се 
транспортират:

1. взривни вещества и пиротехнически из-
делия;

2. оръжия;
3. бойни и инженерни припаси:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни из-

стрели;
в) бойни и халосни изстрели за зенитни 

корабни установки;
г) земни, зенитни, морски и авиационни 

изделия, снарядени с взривно вещество и ме-
тателен заряд;

д) удължени заряди;
е) взриватели и запалки;
ж) пиропатрони и взривателни устройства;
з) капсул-детонатори и електродетонатори;
и) огнепроводен и детониращ шнур;
к) осветителни и сигнални реактивни пат-

рони и ракети;
л) артилерийски гръмове и димки;
м) илюминационни и увеселителни кълба, 

гръмове и фойерверки;
н) други, неуказани конкретно.
(2) Изделията по ал. 1, т. 1 и 3 се транспор-

тират съобразно изискванията за съвместимост 
съгласно приложение № 1. 

Чл. 18. (1) При транспортиране на ОБВВПИ 
се осигурява въоръжена охрана.

(2) Назначаването, организирането и ръ-
ководството на въоръжената охрана, съпро-
вождаща превозните средства, се извършва от 
структурата на МВР, транспортираща ОБВВПИ.

(3) Охраната по ал. 1 се разполага в съпро-
вождащ автомобил със светлинна и звукова 
сигнализация, който се движи след превозните 
средства с ОБВВПИ. 

(4) Служителите на МВР, осъществяващи 
транспортиране на ОБВВПИ, се инструктират 
за безопасна работа с тях и за мерките за без-
опасни и здравословни условия на труд и по 
осигуряването на пожарна безопасност, както и 
за работа с наличните противопожарни уреди.
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Чл. 19. (1) Дейностите по товаренето или 
разтоварването на ОБВВПИ се извършват на 
охранявани пунктове. В района на пунктовете 
не се допускат лица, които не осъществяват 
дейност по транспортирането.

(2) При работа на открито през нощта 
пунктовете по ал. 1 трябва да бъдат осветени. 
Подвижните електроагрегати на осветителната 
система се разполагат на разстояние не по-близо 
от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветител-
ните тела – на разстояние не по-близо от 5 м 
от ОБВВПИ.

(3) Не се допуска осветителните тела да се 
разполагат над ОБВВПИ.

(4) При транспортиране на ОБВВПИ не се 
допуска превишаване на товароподемността на 
съответния вид превозно средство.

Чл. 20. (1) Всички дейности по товарене 
или разтоварване на ОБВВПИ се извършват 
с технически изправни и обезопасени средства 
за механизация (ролгани, верижни транспор-
тьори, повдигачи, ръчни колички, електрока-
ри, високоповдигачи, мотокари и др.), а при 
невъзможност – ръчно.

(2) Служителите, работещи с подвижните 
средства за механизация при товарене или раз-
товарване на ОБВВПИ, трябва да притежават 
свидетелство за правоуправление на електро- и 
мотокари, електроповдигачи и друга техника.

(3) При ръчно товарене или разтоварване 
на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:

1. служителите да бъдат инструктирани 
за мерките за безопасност при товарене или 
разтоварване на ОБВВПИ от компетентно 
длъжностно лице;

2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковка-
та на товарените или разтоварваните от един 
служител не трябва да превишава:

а) за боеприпасите – 40 кг;
б) за негодните боеприпаси, показали неудов-

летворителни характеристики при изпитване 
и забранени за стрелба, взривни вещества и 
пиротехнически изделия – 20 кг;

в) за средствата за взривяване – 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси, 

средства за взривяване и пиротехнически из-
делия в неизправна или отворена опаковка.

Чл. 21. (1) При транспортиране опаковките 
с ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга и 
се укрепват с цел недопускане на падане, раз-
местване и удряне, като товарът се разпределя 
равномерно в превозното средство.

(2) Боеприпасите се товарят в превозните 
средства така, че надлъжната ос на изстрелите 
(снарядите) да е перпендикулярна на посоката 
на движение.

Чл. 22. Не се допуска наличието на открит 
огън на разстояние, по-малко от 100 м от мяс-
тото на товарене на ОБВВПИ в превозните 
средства.

Чл. 23. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия 
и боеприпаси за тях с обществен транспорт 
се разрешава единствено в случаите, когато 

служители пътуват и носят зачисленото им 
служебно оръжие (пистолет или револвер), ако 
това не противоречи на закон. 

(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачис-
леното им оръжие незаредено (без патрон в 
цевта), поставено на предпазител.

(3) Не се допуска пренасяне на ОБВВПИ 
във вид на пощенски колетни пратки по всички 
видове транспорт.

Раздел II
Транспортиране на оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и пиротехнически изделия 

с автомобилен транспорт

Чл. 24. (1) Превозните средства, определени 
за транспортиране на ОБВВПИ, трябва да бъдат 
осигурени с искроуловители и със защита от 
статично електричество. На превозните средства 
отпред и отзад се поставя неутрална оранжева 
табела с размер 40 х 30 см, с черен кант по 
краищата с широчина 15 мм.

(2) Преди започване на транспортирането 
водачите на автомобилите трябва да бъдат ин-
структирани от компетентно длъжностно лице 
за спазването на правилата за транспортиране 
на ОБВВПИ по наредбата. 

Чл. 25. За транспортиране на ОБВВПИ се 
използват само технически изправни и закрити 
превозни средства, оборудвани с проверени, 
годни, пломбирани противопожарни уреди, 
както следва:

1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с 
прахообразно вещество;

2. при монтиран неподвижен пожарогасител 
в автомобила – само един от 6 кг;

3. при автомобили с товароносимост под 
3,5 т – два пожарогасителя от по 2 кг;

4. два светлоотразителни конуса или три-
ъгълника;

5. ръчно фенерче без метален корпус за 
всеки участник в транспортирането. 

Чл. 26. При транспортиране на ОБВВПИ с 
автомобилен транспорт не се допуска:

1. зареждане на натовареното превозно 
средство с гориво или преливане на гориво от 
резервоара на едно превозно средство в резер-
воара на друго превозно средство;

2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. едновременно транспортиране на ОБВВПИ 

и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на раз-

стояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортиране на взривни вещества или 

боеприпаси в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства 

или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, 
в населени места и наклонени участъци от 
пътя, както и престой на пътното платно, 
освен в случаите на внезапна авария, като в 
тези случаи се вземат всички мерки срещу 
самоволно потегляне на превозното средство; 
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не се извършват действия по отстраняване на 
аварията до приключване на претоварването и 
извозването на товара от мястото на аварията;

7. транспортиране на ОБВВПИ при лоши 
метеорологични и пътни условия (силни гръ-
мотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и 
др.); при внезапно настъпили такива условия 
отговорното за транспортирането лице взема 
необходимите мерки за обезопасяване на товара;

8. превозване на хора в каросерията на 
превозните средства или допускане в близост 
до тях на други лица при спиране и почивка 
освен охраната;

9. най-горният ред на натоварените в превоз-
ните средства опаковки (сандъци) с ОБВВПИ 
да надвишава борда на каросерията с повече 
от една трета от размера на опаковката (сан-
дъците).

Чл. 27. Дистанцията между отделните пре-
возни средства, транспортиращи ОБВВПИ, не 
трябва да бъде по-малка от 100 м, а скоростта 
на движение –  не по-голяма от 50 км/час из-
вън населено място, до 40 км/час – в населено 
място, и до 70 км/час – по автомагистрала.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ДАВАНЕ НА 
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА 
ГОДНОСТ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, 
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИ-

ЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 28. Служителите от логистичните звена в 
структурите на МВР, притежаващи необходимата 
квалификация по ремонта и експлоатацията 
на ОБВВПИ, извършват технически прегледи 
и дават експертни оценки на техническата им 
изправност, включително на отдадените под 
наем на физически и юридически лица огнес-
трелни оръжия.

Чл. 29. (1) В зависимост от техническото 
състояние и от характера на необходимия ремонт 
оръжията се разделят на 5 категории, боепри-
пасите –  на 3 категории, взривните вещества 
и пиротехническите изделия – на 4 категории.

(2) Въз основа на категорията на ОБВВПИ 
се извършва качественият им отчет, определя 
се тяхната степен на годност и необходимият 
ремонт за тяхното възстановяване.

(3) Категоризирането на ОБВВПИ се извър-
шва от комисия, назначена от ръководителя на 
структурата на МВР, която изготвя протокол.

(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на катего-
рията на ОБВВПИ се утвърждава, както следва:

1. от ръководителите на структурите на МВР:
а) за оръжия, преминаващи от първа във 

втора или от първа или втора в трета категория;
б) за боеприпасите, преминаващи от първа 

във втора категория;
в) за взривните вещества и пиротехническите 

изделия, преминаващи от първа във втора или 
трета и от втора в трета категория;

2. от директора на дирекция „Управле-
ние на собствеността и социални дейности“ 
(ДУССД) – МВР:

а) за оръжия, преминаващи в пета категория;
б) за боеприпасите, преминаващи в трета 

категория;
в) за взривните вещества и пиротехническите 

изделия, преминаващи в четвърта категория;
3. от началника на сектор „Въоръжение“ 

към ДУССД – МВР за оръжия, преминаващи 
в четвърта категория.

Чл. 30. (1) Показателите и нормите, по които 
се установяват категориите на взривните вещес-
тва и пиротехническите изделия – собственост 
на МВР, се определят съгласно приложение № 4. 

(2) По своите качествени показатели взрив-
ните вещества, средствата за взривяване и 
пиротехническите изделия се подразделят на 
4 категории:

1. първа категория – взривните вещества и 
пиротехническите изделия, годни за използване 
и продължително съхранение и отговарящи по 
всички показатели на изискванията на дейст-
ващата техническа документация за изготвя-
нето им (стандарти, технически изисквания, 
чертежи и т. н.);

2. втора категория – взривните вещества и 
пиротехническите изделия: 

а) годни за използване и продължително 
съхранение, но с несъществени отклонения 
от нормите за първа категория, непречещи 
на нормалното им използване и осигуряващи 
тяхната безопасност при съхраняване и работа;

б) удовлетворяващи показателите на първа 
категория, но произведени по документация в 
периода 1941 – 1946 г.;

3. трета категория – взривните вещества и 
пиротехническите изделия:

а) годни за използване, безопасни при съх-
раняване и работа, но със значителни откло-
нения от нормите за първа и втора категория, 
които показват понижаване неустойчивостта 
на свойствата на взривните вещества при съх-
раняване или за ограничени възможности за 
използването им;

б) изискващи сортировка, за да се извадят от 
партидата отделни изделия, които са негодни за 
използване или опасни при съхраняване и работа;

в) подлежащи на ремонт и възстановяване в 
специализирана ремонтна база – преокомплек-
туване, презареждане, подсушаване, премахване 
на последствия от корозия и плесен, нанасяне 
на антикорозионни покрития, херметизация, 
преопаковка, маркиране, боядисване и т. н.;

4. четвърта категория – взривните вещес-
тва и пиротехническите изделия, негодни за 
използване и опасни за съхраняване и работа.

(3) Определянето на категориите на оръжи-
ята и боеприпасите – собственост на МВР, се 
извършва съгласно приложение № 5. 
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Чл. 31. В МВР се извършва единствено 
технически преглед на боеприпасите и уста-
новяване на тяхната годност за използване по 
предназначение. 

Чл. 32. Физическите и юридическите лица, 
получили огнестрелни оръжия от МВР под 
наем, задължително ги представят за техниче-
ски преглед два пъти годишно в съответната 
структура по обявен график.

Чл. 33. (1) Извършените в МВР технически 
прегледи на огнестрелни оръжия – собственост 
на физически и юридически лица, както и на 
отдадените под наем от МВР на физически 
или юридически лица се заплащат по цени, 
определени от Министерския съвет.

(2) За извършените технически прегледи на 
собствениците и наемателите на огнестрелни 
оръжия се издава фактура от съответната 
структура на МВР.

Чл. 34. (1) Служителите, извършващи техни-
ческите прегледи, водят на отчет огнестрелните 
оръжия в дневник.

(2) В дневника по ал. 1 се вписват собстве-
никът (наемателят) на огнестрелното оръжие, 
серията и номерът на разрешението за съхра-
нение, носене и употреба, калибърът, видът, 
марката, моделът и фабричният номер и/
или уникалната маркировка на огнестрелното 
оръжие, както и номерът на удостоверението 
за годност за употреба.

Г л а в а  п е т а

ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, 
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕ-
СКИ ИЗДЕЛИЯ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ НА ФИЗИЧЕ-

СКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Раздел I
Продажба на огнестрелни оръжия на служите
ли на Министерството на вътрешните работи

Чл. 35. (1) Продажба на пистолет или ре-
волвер – собственост на МВР, се извършва на 
следните лица, получили разрешение за при-
добиване на късоцевно огнестрелно оръжие, 
издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ:

1. служители на МВР;
2. държавни служители на МВР с прекратено 

служебно правоотношение;
3. лица с прекратено трудово правоотно-

шение. 
(2) Не се извършва продажба на пистолет или 

револвер на служител от МВР, на когото е на-
ложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

(3) Продажбата на пистолет или револвер 
на лицата по ал. 1 се извършва от директорите 
на структурите на МВР със статут на юриди-
чески лица.

(4) Лицата по ал. 1 могат да закупят само 
един пистолет или револвер, включени в спи-
сък на разрешените за продажба пистолети 
и револвери, били в експлоатация в МВР не 
по-малко от 15 години.

(5) Списъкът по ал. 4 се изготвя и акту-
ализира от ДУССД – МВР и се утвърждава от 
министъра на вътрешните работи.

Раздел II
Продажба на оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически изделия и отдаване 
под наем на огнестрелни оръжия на физически 

и юридически лица

Чл. 36. (1) Министерството на вътрешните 
работи продава ОБВВПИ, разрешени от закона 
и включени в списъка на залежали и излишни 
ОБВВПИ, оптически прибори, резервни части 
и снаряжение в МВР към 1 януари на съответ-
ната година, предложени за продажба. 

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя ежегодно 
от ДУССД – МВР и при необходимост се ак-
туализира в рамките на календарната година, 
за която е издаден. Списъкът се утвърждава 
от министъра на вътрешните работи.

(3) В списъка по ал. 1 се отразяват кате-
горията, комплектоваността и опаковката на 
оръжията и производствените данни (година на 
производство), видът на опаковката и количе-
ствата, съхранявани в единица щатна опаковка 
за БВВПИ.

(4) Списъкът по ал. 1 съдържа два раздела: 
първи раздел – „ОБВВПИ, оптически прибо-
ри, резервни части и снаряжение за търговска 
реализация“, и втори раздел – „БВВПИ за 
утилизация“:

1. в първи раздел се включват:
а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества, 

пиротехнически изделия и оптически прибори 
от първа, втора и трета категория;

б) резервни части и снаряжение, годни за 
търговска реализация;

2. във втори раздел се включват:
а) боеприпаси, взривни вещества и пиротех-

нически изделия от трета категория;
б) боеприпаси, взривни вещества и пиротех-

нически изделия от първа и втора категория, 
които са били в първи раздел на списъка и не 
са намерили търговска реализация и по реда 
на чл. 37, ал. 3.

(5) Боеприпаси, взривни вещества и пиротех-
нически изделия, опасни за бойно използване и 
дългосрочно съхранение, прекатегоризирани в 
трета категория и включени във втори раздел 
на списъка, не могат да бъдат продавани, а 
само утилизирани.

(6) Боеприпаси, взривни вещества и пиротех-
нически изделия, включени във втори раздел 
на списъка, без тези по ал. 5, могат да бъдат 
продавани, ако за тях не е открита процедура 
по утилизация. 
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Чл. 37. (1) На ОБВВПИ, включени в утвър-
дения списък по чл. 36, ал. 1, се извършва оценка 
от постояннодействаща комисия, назначена от 
министъра на вътрешните работи. 

(2) Комисията по ал. 1 извършва оценка на:
1. оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия, включени за първи 
път в списъка;

2. добавени количества от ОБВВПИ, които 
по калибър, вид, марка и модел съответстват 
на намиращи се в списъка от предходни години 
и вече оценени, но различаващи се от тях по 
техническо състояние, производствени данни, 
комплектованост и опаковка;

3. на ОБВВПИ, включени в списъка от пред-
ходни години и непродадени към момента на 
оценката, началната цена може да се намали 
от комисията по ал. 1 до 40 на сто.

(3) Предложение за намаляване началната 
цена на ОБВВПИ се прави от комисията по 
чл. 39, ал. 2 до комисията по ал. 1 и съдържа:

1. оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 
пиротехнически изделия, които са включени в 
списъка и при последните две процедури към 
тях не е проявяван търговски интерес от по-
тенциални купувачи;

2. предполагаеми причини за липсващ ин-
терес към ОБВВПИ.

(4) Комисията по чл. 37, ал. 1 изготвя доклад 
за извършеното по ал. 2 и с приложен към 
него списък на остойностените вече ОБВВПИ 
го представя за утвърждаване от министъра на 
вътрешните работи.

(5) Определената от комисията пазарна 
стойност на ОБВВПИ с включен данък върху 
добавената стойност е минимална базова стой-
ност (начална продажна цена) франко место-
нахождението им при продажбата.

Чл. 38. Продажба на ОБВВПИ се извърш-
ва на лица, които притежават разрешение за 
производство, търговия или придобиване на 
ОБВВПИ, получено при условията и по реда 
на ЗОБВВПИ, на лица, получили лиценз при 
условията и по реда на Закона за експортния 
контрол на оръжия и изделия и технологии с 
двойна употреба и правилника за прилагането 
му, и на лица, притежаващи удостоверения за 
регистрация на брокерска дейност с оръжия 
между две трети страни.

Чл. 39. (1) Утвърденият доклад и приложе-
нията към него по чл. 37, ал. 4 е основание 
за организиране на процедура за продажба на 
ОБВВПИ от списъка.

(2) Процедурата за продажба на ОБВВПИ 
се организира и провежда от постояннодей-
стваща комисия, назначена от министъра на 
вътрешните работи. Съставът на комисията се 
актуализира при невъзможност член от състава 
є да изпълнява функциите си по компетентност, 
свързани с дейността є. 

(3) Членове на комисията по ал. 2 са служи-
тели от структури на МВР, чиято компетентност 
е в съответствие с провежданата процедура. 

За член на комисията се привлича и външен 
експерт от Държавна агенция „Национална 
сигурност“.

Чл. 40. Комисията по чл. 39, ал. 2 публикува 
обява за откриване на процедура за покупко-
продажба на ОБВВПИ на интернет страницата 
на МВР и в два национални всекидневника.

Чл. 41. (1) Лицата по чл. 38, проявили интерес 
за участие в процедурата, подават писме но съ-
гласие за участие до председателя на комисията 
по чл. 39, ал. 2, като прилагат заверени от тях 
копия на документите, удостоверяващи правото 
им на извършване на дейности с ОБВВПИ. 

(2) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп до 
списъка с видовете, количествата и началната 
цена на предлаганите за продажба ОБВВПИ.

Чл. 42. (1) Лицата по чл. 41, решили да 
участват в процедурата по покупко-продажба 
на ОБВВПИ, подават писмено предложение 
за закупуване на ОБВВПИ от списъка до ко-
мисията по чл. 39, ал. 2.

(2) Предложението за закупуване на ОБВВПИ 
съдържа вида, количествата, предлаганата от 
купувача цена, заверено копие от разрешение 
или лицензия за съответния вид дейност и 
преводно нареждане за внесен депозит или ори-
гинал на внесена банкова гаранция за участие.

(3) Предложението се адресира до пред-
седателя на комисията по чл. 39, ал. 2 и се 
предава в здрав запечатан непрозрачен плик в 
деловодството на ДУССД във времето, указано 
в обявата по чл. 40. 

(4) Депозитът за участие по ал. 2 се внася 
по сметката на ДУССД – МВР, и е в размер 
10 на сто от обявената в списъка начална 
продажна цена на количествата ОБВВПИ, за 
които купувачът участва.

(5) Комисията по чл. 39, ал. 2 уведомява 
писмено лицата, подали предложение за заку-
пуване на ОБВВПИ, за датата, часа и мястото 
за отваряне на предложенията.

Чл. 43. (1) Комисията разглежда, оценява и 
класира постъпилите предложения за закупуване 
на ОБВВПИ и за резултатите от дейността си 
съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения;
3. становищата на консултантите, ако такива 

са били включени в работата на комисията;
4. резултатите от разглеждането и оценява-

нето на предложенията;
5. класиране на кандидатите и предложените 

от тях цени. 
(2) Комисията извършва оценка и класи-

ране на предложенията при условия и по ред, 
както следва:

1. на първо място класира кандидата с 
най-високо ценово предложение за цялото 
количество от оценяваната позиция;

2. на първо място класира кандидата, на-
правил ценово предложение за част от цялото 
количество, надвишаващо ценовото предло-
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жение на кандидата, предложил го за цялото 
количество от оценяваната позиция;

3. на първо място класира кандидатите, 
участващи за количества, чийто сбор е по-малък 
от цялото количество от оценяваната позиция;

4. при кандидати с еднакви ценови предло-
жения за цялото количество от оценяваната 
позиция комисията определя срок, в който те 
да представят нови ценови предложения не по-
ниски от достигнатото най-високо предложение. 

(3) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от 
министъра на вътрешните работи.

(4) Класираните на първо място участници 
в процедурата се обявяват със заповед на ми-
нистъра на вътрешните работи. 

(5) Министърът на вътрешните работи 
сключва договор за покупко-продажба с кла-
сираните на първо място кандидати за всяка 
оценявана позиция.

(6) Внесеният депозит се задържа от 
ДУССД – МВР, в случай че класираният на 
първо място кандидат не сключи договор. 
Депозитът на класирания на второ място кан-
дидат, поканен да сключи договор, но отказал, 
също се задържа и процедурата по оценяваната 
позиция се прекратява.

(7) На участниците в процедурата, с изключе-
ние на тези по ал. 6, депозитът се освобождава 
в срок 10 работни дни от датата на подписване 
на заповедта по ал. 4.

(8) Депозитът на участниците по ал. 6 при 
подписване на договора се трансформира в 
парична гаранция за добро изпълнение на 
договора, като при необходимост купувачът 
довнася до изискуемата по договора сума за 
гаранция или продавачът връща част от депо-
зита на купувача до същата сума.

(9) Доброто изпълнение на договора може 
да бъде обезпечено с банкова гаранция.

Чл. 44. При наличие на постъпили пред-
ложения по реда на чл. 42 до 20-о число на 
всеки месец комисията по чл. 39, ал. 2 про-
вежда заседание след 20-о число в рамките на 
същия месец. 

Чл. 45. Огнестрелните оръжия се отдават под 
наем на физически лица или на юридически 
лица след сключване на договор от ръководи-
теля на съответната структура в МВР.

Г л а в а  ш е с т а

РЕМОНТ, БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ 
НА ОРЪЖИЯ. УНИЩОЖАВАНЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕ-
ЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I
Ремонт на оръжия

Чл. 46. (1) В МВР е приета планово пре-
дупредителна система за ремонт, при която 
оръжието се планира съгласно установените 
междуремонтни срокове в периода на експло-
атация.

(2) В зависимост от степента на износване, 
характера на неизправностите и установените 
междуремонтни срокове на експлоатация ре-
монтът на огнестрелните оръжия бива текущ, 
среден и основен.

Чл. 47. (1) Текущият ремонт на огнестрел-
ни оръжия е непланов ремонт, минимален по 
обем, след извършването на който се осигурява 
нормална работа на огнестрелните оръжия до 
поредния планов ремонт. 

(2) При текущия ремонт се регулират или 
заменят неизправни части и се извършва про-
верка и регулировка на отделни механизми и на 
оръжието като цяло. Ремонтът се извършва от 
ремонтната работилница на структурата в МВР.

(3) Неизправности, за отстраняването на 
които е необходим текущ ремонт, както и на-
рушаване на антикорозионното покритие не са 
основание за преминаване на огнестрелните 
оръжия в по-ниска категория.

Чл. 48. (1) Средният ремонт на огнестрелни 
оръжия е планов ремонт, при който се възстано-
вяват тактико-техническите им характеристики.

(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в Цен-
тралната производствено-ремонтна база на 
ДУССД – МВР, или след възлагане на общест-
вена поръчка при условията и по реда на Зако-
на за обществените поръчки и подзаконовите 
актове по прилагането му.

Чл. 49. Основният ремонт на огнестрелни 
оръжия е планов ремонт, при който се възста-
новяват тактико-техническите характеристики и 
техническите ресурси на всички съставни части 
на огнестрелните оръжия. Той се извършва след 
възлагане на обществена поръчка при условията 
и по реда на Закона за обществените поръчки 
или подзаконовите актове по прилагането му.

Раздел II
Бракуване, унищожаване и утилизация на 
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пи

ротехнически изделия

Чл. 50. (1) Определянето на оръжията и 
боеприпасите като негодни за използване се 
извършва от комисия, назначена от ръководите-
ля на съответната структура в МВР. Комисията 
изготвя протокол, в който отразява техниче-
ското им състояние и нецелесъобразността на 
ремонта им.

(2) На бракуване подлежат оръжията от 
четвърта и пета категория, като протоколите 
по ал. 1 са неразделна част от протокола за 
бракуване и трансформация.

(3) Взривните вещества, пиротехническите 
изделия и боеприпасите не се бракуват. Когато 
са негодни, те преминават в трета категория с 
протокола по ал. 1 и подлежат на сдаване за 
утилизация или унищожаване.

Чл. 51. Бракуване на оръжия в МВР се 
извършва от комисия от експерти, назначена 
от директора на ДУССД – МВР. Комисията 
изготвя протокол за бракуване и трансформа-
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ция, в който оръжията се записват с точното 
наименование на вид, марка, модел, калибър, 
серия и номер и/или уникална маркировка.

Чл. 52. (1) Негодните оръжия се трансфор-
мират в метални отпадъци, придобити по ме-
ханичен начин, и се претопяват в присъствието 
на комисията по чл. 50.

(2) При необходимост и по преценка на 
комисията по чл. 50 подлежащите на бракуване 
оръжия се разглобяват, като годните части се 
трансформират в резервни и се заприходяват. 

Чл. 53. Взривните вещества, пиротехниче-
ските изделия и боеприпасите се унищожават 
чрез взривяване, изгаряне или чрез утилизация.

Чл. 54. (1) Боеприпаси, взривни вещества 
и пиротехнически изделия, невзривили се при 
учебно-бойни стрелби, се унищожават на място 
от специално назначени полигонни групи.

(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиро-
технически изделия, опасни за съхранение и 
транспортиране, се унищожават на близки по-
лигони или на специално оборудвани подривни 
площадки при стриктно спазване на изисква-
нията за безопасност при този вид дейности.

(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 и 
2 при необходимост могат да бъдат привличани 
външни специалисти с оглед пълно и точно 
спазване на действащото законодателство за 
опазване на околната среда.

Чл. 55. (1) Утилизацията на боеприпаси се 
възлага съгласно Закона за обществените по-
ръчки и подзаконовите актове по прилагането 
му. Тя се извършва в обекти, отговарящи на 
изискванията за безопасност и охрана, и при 
спазване изискванията на действащото зако-
нодателство за опазване на околната среда.

(2) Използваните технологии в обектите по 
ал. 1 трябва да осигурят:

1. комплексност на преработката на бое-
припасите и техните компоненти;

2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на бое-

припасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на 

опазване на околната среда.
(3) В процедурите по утилизация на боепри-

паси могат да участват лица, които притежават 
разрешение за производство на боеприпаси 
съгласно чл. 151, ал. 3 ЗОБВВПИ.

(4) Лицата по ал. 3 трябва да представят 
технологични карти за всички номенклатури 
боеприпаси, подлежащи на утилизация по съ-
ответната процедура. 

Г л а в а  с е д м а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪ-
ЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА 

И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 56. Ръководителите на основните струк-
тури на МВР чрез началниците на подчинените 

им структури, комисии и длъжностни лица 
осъществяват пряк контрол по извършването 
на дейностите с ОБВВПИ за текущо доволст-
вие и ведомствените военновременни запаси 
в подчинените им структури. 

Чл. 57. Дирекция „УССД“ – МВР, извърш-
ва контрол във всички структури на МВР  
по дейностите с ОБВВПИ за текущо до-
волствие.

Чл. 58. Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ на МВР 
контролира съхраняването и транспортирането 
на ОБВВПИ с автомобилен транспорт, из-
вършването на технически прегледи и даването 
на експертна оценка за техническа годност 
на ведомствените военновременни запаси от 
ОБВВПИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Боеприпаси, взривни вещества и пиро-

технически изделия с изтекъл срок на годност“ 
са бойни, халосни и инженерни припаси, 
взривни вещества и пиротехнически средства, 
на които е изтекъл срокът на годност, през 
който са годни за дългосрочно безопасно 
съхраняване и готови за бойно използване 
по предназначение.

2. „Щатна опаковка“ е специално проекти-
рана и произведена опаковка за съхраняване 
и транспортиране на дадена номенклатура 
ОБВВПИ.

3. „Опасни за бойно използване и дълго-
срочно съхраняване“ са невзривили се стреляни 
боеприпаси, гранати и реактивни снаряди; били 
под въздействие на взрив, пожар или авария, 
паднали от височина над 3 м в опаковка и 
под 1 м без опаковка с видими следи от удар 
по корпуса и взривателя; гранати с поставени 
в тях запалки; взривни вещества с поставени 
капсул-детонатори или видимо изменени по-
ради настъпили механични повреди и физико-
химични изменения.

4. „Боеприпаси, взривни вещества и пи-
ротехнически изделия, забранени за стрелба“ 
са тези, които при проведени полигонни и/
или лабораторни изпитания с тях са показали 
резултати, неотговарящи на изискванията на 
техническата документация. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание 
чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпа-
сите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия.

§ 3. В 6-месечен срок след влизането в 
сила на наредбата министърът на вътрешните 
работи утвърждава вътрешни правила за екс-
плоатация на ОБВВПИ в Министерството на 
вътрешните работи.
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Приложение № 1 
към чл. 8, ал. 2 и чл. 17, ал. 2

ТАБЛИЦА 
за разпределение на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и изисква

ния към съвместното им транспортиране и съхраняване в едно помещение 

№
по 
ред

Наименование на взривните вещества и бое-
припасите

Допустимо 
количество в 
едно помеще-

ние 

Поредни номера на БП и ВВ, 
допустими за

съвместно 
съхраняване

съвместно 
транспортиране

1. Димен барут в чист вид и изделия от него (огне-
проводен шнур)

100 t 1; 5 1; 2; 5

2. Бездимни барути, заряди от тях, стартови, реак-
тивни двигатели (с различно предназначение, в 
щатна опаковка)

100 t 2; 5 2; 5

3. Пиротехнически състави и изделия със запалите-
лен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект 

50 t1 3; 5 3; 5

4. Бризантни ВВ в чист вид и техните сплави и 
смеси и във взривателни изделия, противотанкови 
мини без взриватели, подривни заряди, детони-
ращи шнурове

150 t 2; 4; 5 2; 4; 5; 8

5. Патрони за всички видове стрелково оръжие 150 t 2; 5; 7; 8 2; 5; 7; 8

6. Капсул-детонатори, електродетонатори, взривате-
ли и запалки за ръчни гранати и (противотанкови) 
мини, детониращи шнурове

2 000 000 бр. 3; 5; 6 3; 5; 6

7. Окончателно и неокончателно снарядени фугасни, 
осколочно-фугасни, бронебойни изстрели, снаряди, 
мини и гранати за всички видове артилерийски 
оръжия, минохвъргачки, челни части за реактив-
ни снаряди и ръчни гранати с комплект запалки

150 t2 2; 4; 5; 7; 8 2; 4; 5; 7; 8

8. Кумулативни, управляеми и неуправляеми реак-
тивни снаряди, изстрели и противотанкови гранати

120 t 2; 4; 8; 5 2; 4; 8; 5

1 Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес 
плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.

2 Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).

Приложение № 2 
към чл. 11, ал. 1, т. 9 

ТАБЛИЦА 
за допустимите височини за нареждане на боеприпасите, взривните вещества и пиротехничес

ките изделия в заводска (щатна) опаковка в складови помещения (в метри)

№
по 
ред

Наименование на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Допустима 
височина
(в метри)

1. Артилерийски, минохвъргачни и гранатохвъргачни изстрели, челни и бойни части, 
снаряди и мини в неокончателно снаряден вид с калибър до 200 мм включително, 
освен кумулативните

3,00

2. Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и окончателно сна-
ряден вид, управляеми реактивни снаряди, кумулативни гранати за леки и тежки 
гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид; ръчни гранати със запалки в сандъците

2,00

3. Ръчни гранати без запалки в сандъците, гранати за гранатохвъргачки без капсул-
детонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие

3,00

4. Взриватели, запалки, средства за възпламеняване (капсулни втулки, запалки за 
ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други)

2,00

5. Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди, детониращ и огне-
проводен шнур в щатна опаковка

2,00

6. Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори 1,50
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Приложение № 3 
към чл. 11, ал. 2 

МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при взрив (в метри)

Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способ-
ността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и 
съоръжения, се определя по формулата:

R = K√q, 
където R е безопасното разстояние в метри;
q е масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила.
Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто 

от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове взривни вещества и барути 
към тротила са:

– тротил  – 1,0;
– хексоген  – 1,8 – 2,0;
– аматол  – 0,7 – 0,8;
– тетрил  – 1,1 – 1,2;
– тен  – 1,8 – 2,0;
– октоген  – 1,8 – 2,0;
– пикринова киселина  – 1,1 – 1,2;
– барут  – 0,4 – 0,5.
К е коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията 

на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Ко-
ефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са 
дадени в долната таблица.

Значение на коефициента К при открито разположение на боеприпасите и ВВ

№
по 
ред

Характеристика на поражението (разрушението) на обектите (съоръженията) К

1. Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (ав-
тобуси, влакове, кораби)

50 – 80

2. Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (авто-
буси, влакове, кораби)

10 – 15

3. Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на про-
зорците, вратите, леките прегради и покривите

5 – 8

4. Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, 
кораби)

3 – 4

5. Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове) 25 – 30

6. Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на 
вратите и прозорците и керемидените покриви

2 – 3

7. Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транс-
портните средства (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи

1,5 – 2,0

8. Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние 0,8 – 1,0

9. Разрушаване на масивни постройки с железобетонна и бетонна конструкция 0,3 – 0,5

При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия – най-вече 
характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на 
взривната и въздушната ударна вълна при определени условия на взрива може да има насочено действие 
и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 – 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада 
(взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранили-
щето е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 – 2 пъти, а 
при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 – 2 пъти. В направление на необвалованата 
страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 – 2 пъти по-голямо. 
Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на 
хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към 
други хранилища и обекти.
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Стойностите на коефициента К са за открито разположени ВВ и боеприпаси или под навеси и в 
бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, 
както следва:

– при необваловани полумасивни хранилища  – с 1,1 – 1,2;
– при необваловани масивни тухлени хранилища  – с 1,2 – 1,3;
– при необваловани железобетонни хранилища  – с 1,3 – 1,4;
– при обваловани полумасивни и масивни хранилища  – с 1,5 – 1,7;
– при вкопани в земята полумасивни и масивни хранилища – с 1,8 – 2,0;
– при котловини и ниши  – с 1,8 – 1,9;
– при надземни обваловани площадки и навеси  – с 1,4 – 1,5.
Безопасното разстояние до разположените около склада (базата) обекти зависи от възможното прели-

тане на снаряди, мини и осколки при евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в следната таблица:

Калибър на артилерийските снаряди и мини 
(в милиметри)

Възможна далечина на разлитане на осколките 
(в метри)

37 – 76 До 500

76 – 105 До 700 

105 – 150 До 1000

150 – 200 До 1200 

200 – 300 До 1500

300 – 400 До 1500

Над 400 До 1500

Приложение № 4 
към чл. 30, ал. 1

Показатели и норми за установяване категориите на взривните вещества и пиротехническите 
изделия – собственост на МВР

№ Основни по-
казатели и 
качествени 
състояния

Кой проверява Н О Р М И

специализи-
рана лабора-

тория

структури на 
МВР

I категория II категория III категория IV категория

1 2 3 4 5 6 7 8

Т Р О Т И Л

1. Външен вид и 
структура

+ + Еднороден, ро-
нещ се добре 
прод ук т във 
вид на люс-
пи или прах. 
В  п р е с о в а н 
или разтопен 
вид тротилът 
е плътна ед-
нородна маса. 
В отчупен вид 
п р о д у к т ъ т 
има дребно -
к р и с т а л н а 
с т ру к т у ра с 
х а р а к т е р е н 
блясък

Допускат се:
1. Отделни сле-
пили се люспи 
(кристали) във 
вид на сраства-
ния
2. Тъмни при-
меси на точки 
в рамките на 
нормите за не-
разтворимия 
остатък

Д О П У С К А Т  С Е: 1. Значително 
з ам ър с я в а н е 
на продукта с 
пясък, земни и 
метални при-
меси
2. Наличие на 
маслени при-
меси, отделя-
ния или крупни 
маслени петна

На л и ч ие  н а 
смачквания и 
признаци на 
улягания, ко-
ито не пречат 
на непосред-
с т веното из -
пол з в а не н а 
т ро тила при 
снаряжаване на 
боеприпасите 
чрез пресоване 
и шнековане

1. Овлажня-
ва не или под-
мокряне
2 . Незначи-
телно, видимо 
с просто око 
замърсяване 
на продукта
3. Наличие на 
смачквания и 
слягане, кои-
т о  п р еп я т -
с т ват непо -
средственото 
и з п о л з в а н е 
на тротила за 
снаряжаване 
н а  б о еп ри -
пасите чрез 
пресоване и 
шнековане
4. Незначи-
телно количе-
ство отделни 
малки масле-
ни петна 
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Цвят, мирис + + Ц в е т ъ т  н а 
люспестия и 
п р е с о в а н и я 
тротил е ед-
нообразен по 
цялата маса от 
светложълт до 
жълт, а в летия 
т р о т и л  –  о т 
жълт до тъм-
ножълт

1. Цветът не е 
еднороден – от 
тъмножълт до 
светлокафяв
2. Наличие на 
отделни люспи 
(кристали) си-
во-кафяв цвят
3 .  О т д е л н и 
тъм ни петна на 
повърхността и 
на лама на пре-
сования, летия 
и топения тро-
тил

Цветът е ка-
фяв с червен 
оттенък

1. Пълно по-
тъмняване на 
продукта с ясно 
изразен червен 
оттенък
2. Рязък мирис, 
неприсъщ на 
тротила, под-
сказващ него-
вото разлагане

3. Температура на 
втвърдяване, °С

+ - Не по-малко 
от 80,2

Не по-малко 
от 79,0

Не по-малко 
от 78,0

По -малко о т 
78,0

4. Съдържание на 
влага и изпаря-
ващи се веще-
ства, %

+ - Не повече 
от 0,07

Не повече 
от 0,1

Повече от 0,1

5. Киселинност, 
приведена към 
сярната кисе-
лина, %

+ - Не повече 
от 0,01

Не повече 
от 0,03

Не повече 
от 0,05

Повече от 0,05

6. Съдържание на 
неразтворими 
примеси в аце-
тон

* - Не повече 
от 0,1

Не повече 
от 0,3

Не повече 
от 0,4

Повече от 0,4

7. Съдържание на 
пепел, %

* - Не повече 
от 0,08

Не повече 
от 0,2

Не повече 
от 0,4

Повече от 0,4

8. Въ зприемане 
и пълнота на 
детонацията 

* * Прахообразен и пресован – възприемчивостта 
от КД № 8 е безотказна, детонацията е пълна. 
Лят тротил – при наличие на пресован тротил 
като междинен детонатор възприемчивостта е 
безотказна, детонацията е пълна (големината 
на междинния детонатор трябва да бъде 2 – 5 % 
от теглото на заряда)

Въ зприемчи-
вос т та е съ -
ществено нама-
лена, наличие 
на откази или 
непълна дето-
нация

П Л А С Т И Ч Н И  ВВ

1. Външен вид + + Еднообразна 
по структура 
добре форми-
рана маса без 
явни признаци 
за неравномер-
но смесване на 
компонентите 
и странични 
включвания
Допускат се:
1 .  Н а л и ч и е 
н а  м а с л ен и 
отделяния на 
повърхността 
на брикетите 
и намасляване 
на обвивката 
2 .  О т д е л н и 
незначителни 
включвания на 
несмесен плас-
тификатор във 
вид на полоси 
и петна

Д О П У С К А Т  С Е: 1. Наличие на 
странични при-
меси и замър-
сяване с пясък
2. Изменения 
на структура-
та (наличие на 
коричка) при 
невъзможност 
за формиране 

1. Наличие на 
п о в ъ р х н о с т -
та на пластит 
уплътнен слой 
с дебелина до 
5 мм
2. Явни при-
знаци за нерав-
номерно смес-
ване:
наличие на от-
делни включ-
вания на несме-
сен пластифи-
катор

Изменение на 
структурата, 
на личие по 
повърхността 
на пластичен 
уплътнен слой 
повече от 5 мм 
изискванията 
за формиране 
и наличие на 
отделна теч-
ност
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2. Цвят и мирис + + Еднообразен 
от светлокре-
мав до светло-
кафяв. Специ-
фичен мирис 
на консистент-
ни минерални 
смазки и сапун 
Допуска се: 
Р а з л и ч и е  в 
цвета на ВВ 
между брике-
тите в допус-
тими предели 

Д О П У С К А Т  С Е: 1. Кафяв цвят 
до тъмни отте-
нъци
2. Рязък мирис, 
неприсъщ на 
пластита 

1. Кафяв цвят на повърхността 
по зарядите ПВВ до тъмни 
оттенъци 
2. Нееднообразен цвят на ВВ 
по места на заряда

3. Състав на ВВ * - Съо т ве т с т ва 
на изисквани-
ята на техни-
ческата доку-
ментация

Допускат се: Отклонение в съ-
държанието на пластификато-
ра от нормативния в пределите 

+/- 3% +/- 5%

4. Ексудация при 
т ем п е р а т у р а 
50 °С за 6 ч в %

+ - Не повече 
от 0,08

Не повече 
от 0,15

Не повече 
от 0,15

-

5. Изпаряемо с т 
при темпера-
тура +50 °С за 
6 ч в %

* - Не повече 
от 0,15

Повече 
от 0,15

Повече 
от 0,15

-

6. Плас т и чно с т 
(свиваемост), %
- При темпе-
рат у ра 20 °С 
и натоварване 
0,5 кг/см2

- При темпе-
ратура –15 °С 
и натоварване 
0,5 кг/см2

* -

В съответствие 
с ТУ

Не по-малко 
от 0,15

Не повече 
от 45

Не по -малко 
от 10

Повече 
от 45

Не по-малко 
от 10

-

-

7. Съхраняемост 
на формата при 
т ем п е р а т у р а 
50 °С (свиване 
на заряда за 6 ч)

* - Не повече 
от 6

Не повече 
от 10

Повече 
от 10

-

8. Ф о р м о в а н е 
на зарядите в 
пределите на 
т ем п е р а т у р а 
о т –30 °С до 
+50 °С

* * ВВ с тегло до 0,5 кг допуска 
да се формоват от него заряди 
от всякаква форма с усилията 
на ръката

Формоването 
на зарядите е 
затруднено

Формоването 
на зарядите е 
невъзможно

9. Въ зп риемчи-
вост и пълнота 
на детонацията 
от КД № 8

* * Възприемчивостта е безотказ-
на. Детонацията е пълна 

В ъ з п р и е м -
ч и в о с т т а  е 
чувствително 
намалена. Има 
наличие на от-
кази и непълна 
детонация 

Бризантност в 
мм

* - Не по-малко 
от 20 мм

Не по-малко 
от 20 мм

По-малко 
от 20 мм

-

Забележка. При определяне партията на пластита IV категория поради загуба на способност към формироване 
(при запазване на боеспособност и безопасност в работа) препоръчва се те да се използват за подривни работи в 
съотношение 80/20 за 1 кг флегматизиран хексоген.
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Х Е К С О Г Е Н

1. Външен вид и 
структура

+ + Н е ф л е г м а -
т и з и р а н и я т 
хексоген пред-
ставлява ед-
нороден крис-
тален, добре 
ронещ се прах 
без видими за 
окото странич-
ни примеси
Флегматизи-
раният хексо-
ген е еднород-
но ронещо се 
вещество без 
видими за око-
то механични 
примеси 
В пресован вид 
е плътна маса, 
а в лама струк-
турата е малко 
кристална 
Допуска се:
Наличие на не 
повече от 5 бр. 
малки с т ра-
нични приме-
си на 1 м2 от 
повърхността 
на ВВЛ

Д О П У С К А Т  С Е: На л и ч и е  н а 
с т р а н и ч н и 
примеси или 
видими на око 
замърсявания 
от всякакъв вид

1. Наличие на 
отделни слепи-
ли се криста-
ли във вид на 
сраствания или 
малки зърна
2. Най-малки 
странични до-
бавки не по-
вече от 25 бр. 
на 1 кв. дм от 
повър хност та 
на ВВ

1. Овлажня-
ване или на-
мокряне на 
продукта
2. Наличие на 
твърди смачк-
вания и явни 
признаци на 
с л я г а н и я , 
лоша ронли-
вост 

2. Цвят, мирис + + Цветът на не-
флегматизира-
ния хексоген е 
бял, еднообра-
зен по цялата 
маса
Ц в е т ъ т  н а 
флегматизира-
ния хексоген 
е  о р а н ж е в , 
д о п у с к а  с е 
различна ин-
тензивност на 
оцветеността

Д О П У С К А Т  С Е: 1 .  Ц ве т ът е 
нееднообразен 
със сиво-кафяв 
оттенък
2. Рязък мирис, 
неприсъщ на 
флегматизира-
ния хексоген, 
който показва, 
че продуктът се 
разлага 

1. Малко сиви и малко розови 
оттенъци в нефлегматизирания 
хексоген
2. Наличие на слабо оцветени 
кристали във флегматизирания 
хексоген

3. Температура на  
топене, °С:
- в нефлегмати-
зирания хексо-
ген
- във флегмати-
зирания хексо-
ген

+ -

Не по-ниска 
от 202,5

Не по-ниска 
от 201

Не по-ниска 
от 200

Не по-ниска 
от 199

Не по-ниска 
от 198

Не по-ниска 
от 197

По-ниска от 198

По-ниска от 197

4. Съдържание на 
влага и изпаре-
ни вещества, %

+ - Не повече 
от 0,1

Не повече 
от 0,15

Повече от 
0,15

-

5. Киселинност, 
приведена към 
сярната кисе-
лина, %

+ - Не повече 
от 0,05

Не повече 
от 0,08

Не повече 
от 0,1

Повече от 0,1

6. Съдържание на 
неразтворими в 
ацетон приме-
си, %
- за нефлегма-
тизирания про-
дукт
- за флегматизи-
рания продукт

* -

Не повече 
от 0,15

Не повече 
от 0,25

Не повече 
от 0,3

Не повече 
от 0,4

Не повече 
от 0,5

Не повече 
от 0,5

Повече от 0,5

Повече от 0,5
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7. Съдържание на 
кремнозема, %:
- за нефлегма-
тизирания про-
дукт
- за флегмати-
зирания про-
дукт

* -

Не повече 
от 0,03

Не повече 
от 0,04

Не повече 
от 0,1

Не повече 
от 0,1

Не повече 
от 0,2

Не повече 
от 0,2

Повече от 0,2

Повече от 0,2

8. Въ зп риемчи-
вост и пълнота 
на детонацията 
от КД № 8

* * Възприемчивостта е безотказна. Детонацията 
е пълна 

Въ зприемчи-
вос т та е съ -
ществено по-
нижена
Наличие на от-
кази и непълна 
детонация

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ НА ОГНЕПРОВОДНИЯ ШНУР

1. Външен вид + + Съ би р а н е т о 
на елементи-
те на ВБШ е 
правилно. По-
върхността на 
отворите и ни-
пелите е чис-
та, без окиси и 
замърсявания, 
разкъсвания в 
местата на об-
хващане, пук-
натини, дъл-
боки шупли и 
груби смачк-
вания 
Доп у с к а  с е 
общо не пове-
че от 2 % ВБШ, 
имащи: 
- невкаран до-
край нипел в 
тръбичката, но 
не повече от 
1,0 мм
- непълна ла-
к и р о в к а  н а 
съединенията
- следи от коро-
зия на тръбич-
ката и нипела
- удебеляване 
слоя на лака 
на КВ 

Д О П У С К А Т  С Е:
1. Корозия на 
т р ъ б и ч к и т е , 
която препят-
ства използва-
нето на ВБШ
2. Корозия на 
резбовата част 
на нипелите, 
препятстваща 
съединяване-
то на ударния 
механизъм на 
МУВ с корпуса
3. Издаване или 
изпадане на КВ 
от нипела 

1. Потъмнява-
не на тръбич-
ките
2. Наличие на 
повърхностни 
драскотини на 
лаковото по-
критие
3. Следи от за-
мърсяване на 
нипела и тръ-
бичката
4 .  Н а л и ч и е 
общо повече 
от 2 % ВБШ, 
имащи: 
- недовкаран 
нипел в тръ-
би ч к а т а ,  н о 
не повече от 
1,0 мм
- следи от коро-
зия на тръбич-
ката и нипела
- удебеляване 
на слоя на лака 
на КВ
- п у к нат ини 
на тръбичката 
с дължина не 
повече от 5 мм 

1. Корозия на 
тръбичките и 
на нипелите, 
н е в л и я е щ и 
на работос -
пособност та 
на ВБШ
2. Нарушение 
н а  л а ко в о -
то покритие 
в местата на 
с ъ е д и н е н и -
ята на КВ и 
тръбичките с 
нипелите
3. Механични 
повреди, не-
влияещи на 
р а б о т о с п о -
собността на 
ВБШ
4. Обръщане 
на тръбичката 
в нипела

2. Съединяемост 
н а у д арн и т е 
механизми на 
взривателите с 
резбовите час-
ти

+ + Съединяемостта с корпуса на 
МУВ е нормална

Съединяват се 
с корпуса на 
МУВ

Не се съединя-
ват с корпуса 
на МУВ

3. Устойчивост на 
тръскане

* - Издържат изпитвания на прибора „Тръскачка“ 
в съответствие с техническата документация

Не издържат 
изпитания на 
прибора „Тръ-
скачка“ (на-
блюдава се раз-
стройство на 
сглобяването 
или възпламе-
нение на КВ) 

4. Безотказност в 
действието

+ + В пределите на 
изиск вания та 
на техническата 
документация

Не повече от 
4 % откази

Не повече от 
20 % откази

Повече от 20 % 
откази
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ДЕТОНИРАЩИ ШНУРОВЕ

1. Външен вид + + Обвивката на 
шнура е не -
п р е к ъ с н а т а , 
без пукнатини, 
пречупвания, 
възли, скъсва-
не на конците 
и размекване 
на водоизола-
ционния слой 
или без про-
д у п ч в а н и я , 
п у к н а т и н и , 
ра зк ъ свани я 
на пластиката. 
Еластичност-
та на щнура 
е нормална . 
Водоизолира-
щият слой или 
пластиката е 
във вид на не-
прекъснат рав-
номерен слой 
о п л е т к а  н а 
шнура. Допус-
ка се просвет 
между конците 
по цялата дъл-
жина на шнура 
в бухтата. 

Д О П У С К А Т  С Е:
1 . Значи т ел-
н и  п о в р е д и 
на обвивката, 
препятстващи 
използването 
на шнура
2. Здраво сле-
пване на витки-
те (развиване 
на бухтите без 
разрушаване на 
обвивката е не-
възможно)

1. Прекъсва-
ни я на еди -
нични конци 
във външната 
оплетка
2. Единични, не 
непрекъснати 
пукнатини на 
пластикатната 
обвивка 
3. Незначител-
но протъркване 
на обвивката
4. Незначител-
но с леп ва не 
на витките на 
шнура

1 .  На личие 
на съществе-
ни повреди на 
обвивката, но 
неизключва-
щи възмож-
ността от из-
ползване на 
шнура 
2 .Пречупва-
ния на шнура
3. Плесен на 
повърхността 
на шнура
4. Слепване 
н а ви т к и т е 
на шнура (раз-
виването на 
бухтата не се 
съпровожда с 
разрушаване 
на обвивката)

2. Диаметър + - В пределите на нормите на 
техническата документация

Доп уск а с е 
о т к лонен ие 
на шнура по 
диаметър, не-
превишаващо 
използването 
на шнура по 
назначение 

Шн у рът е с 
отклонение в 
размери, пре-
пятстващи из-
ползването му 

3. Тегло и равно-
мерност на раз-
пределението 
на сърцевината 
в шнура

+ - Взривната сърцевина е без 
прекъсвания и отънявания. 
Теглото на сърцевината на 
1 м от дължината на шнура е 
в границите на изискванията 
на техническата документация

Допускат се: 
Отк лонение 
на теглото на 
ВВ на 1 м от 
д ъ л ж и н а т а 
под предел-
ните норми. 
Неравномер-
но разпреде-
ление на сър-
цевината

4. Физико-химич-
ни показатели 
на ВВ на сър-
цевината

- - Съответстващо на ВВ, с което те са снаряжени

5. Ус т ой ч и в о с т 
към действие 
на повишени 
т ем пе р а т у ри 
(при памучна 
оплетка)

+ - Издържат изпитванията в съ-
ответствие с изискванията на 
ГОСТ и БДС

Не издържат 
изпитванията 
при повишени 
температури. 
Наблюдава се 
размекване на 
водоизолира-
що покритие 
и попадението 
му в сърцеви-
ната
Шнурът ра-
б о т и  н е у с -
тойчиво след 
престояване 
при повишени 
температури 
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6. Еластичност + - Издържат изпитванията за 
еластичност в съответствие с 
изискванията на ГОСТ и БДС

Не издържат 
изпитванията 
на еластич-
ност. Наблю-
дава се на-
рушение на 
целост та на 
обвивката при 
огъване 

7. Водонепрони-
цаемост на об-
вивката

+ - Издържат изпитванията за водо-
непроницаемост в съответствие 
с изискванията на ГОСТ и БДС

Не издържат 
изпитванията 
на водонепро-
ницаемост
След изпитва-
нията на во-
донепроница-
емост шнурът 
дава откази в 
действието

8. Скорост на де-
тонации

+ - В границите на нормите на 
ГОСТ и БДС

Под нормите 
на ГОСТ и 
БДС

9. Ч у в с т в и т е л -
ност към въз-
пламеняване

Издържат изпитания в съответствие с изис-
кванията на ГОСТ и БДС

Не издържат 
изпитванията. 
Наблюдават се 
възпламенява-
ния или дето-
нация**

10. Безотказност в 
действието

+ - Шнурът работи безотказно в 
схемите в съответствие с ГОСТ 
и БДС

Ш н у р ъ т  в 
схемите дава 
о т к а з и  в 
д ейс т вие т о. 
С п л а в ащи 
КД в местата 
на срастване 
шнурът дето-
нира напълно 

Шнурът дава 
откази в схе-
мите при на-
личие на пла-
ващи капсули 
в местата на 
срастване

ДЕТОНИРАЩИ УСТРОЙСТВА

1. Външен вид + + Сглобяването 
на елементи-
те е правилно 
и здраво. По-
върхностите за 
гилзите, нипе-
лите и втул-
ките са чисти, 
без пукнати-
ни , дълбоки 
шупли, следи 
о т коро зи я , 
дълбоки драс-
котини и при-
щипвания
Обвивката на 
шнура е без 
п у к н а т и н и , 
с ч у п в а н и я , 
разкъсвания и 
пробойни 

Д О П У С К А Т  С Е: 1. Наличие на 
механични по-
вреди на гил-
зите във вид на 
ра зкъсвани я , 
непрекъснати 
п у кнатини и 
шупли
2. Корозия на 
гилзите във вид 
на петна или 
непрекъснато 
покритие, зелен 
или бял цвят, 
с признаци на 
разрушение на 
метала
3. Корозия на 
нипелите, ко-
ято пречи за 
използване на 
детониращото 
устройство
4. Повсемест-
ни повреди на 
обвивката на 
шнура във вид 
на разкъсвания 
и  п р о б о й н и 
обелвания на 
пластиката
5. Здраво сле-
пване на витки-
те (развиване 
на детониращо-
то устройство 
без разрушава-
не на обвивката 
е невъзможно)
6. Слабо при-
крепване на гил-
зите на шнура

1. Потъмнява-
не на гилзите
2 .  Следи о т 
з ам ър с я в а не 
на нипелите и 
гилзите
3. Незначител-
ни изтърквания 
на обвивката
4. Корозия на 
точки или по-
к ри т и е ,  б я л 
цвят на нипе-
лите
5. Единични 
непрекъснати 
пукнатини на 
п л а с т и ч н а т а 
обвивка, при 
условие че е 
запазена хер-
метичността
6. Незначител-
но слепване на 
витките на ДШ

1.  Кор о зи я 
н а  г и л з и т е 
във ви д на 
отделни пет-
на бял или 
черен цвя т, 
при условие 
че е запазена 
целостността 
на гилзите
2. Корозия на 
нипелите във 
вид на отдел-
ни петна или 
непрекъснато 
покритие
3 .  На личие 
на плесен на 
повърхността 
на шнура във 
вид на отдел-
ни петна или 
непрекъснато 
покритие
4. Слепване 
на вит ките на 
шнура, непре-
дизвик ващи 
разрушаване 
на обвивката 
при размота-
ване
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2. Съединяемост 
с  р е з б о ви т е 
втулки на под-
ривните шашки

+ - Съединяемостта е нормална Съедин я ват 
се с резбовите 
втулки

Не се съединя-
ват с резбовите 
втулки

3. Ус т ой ч и в о с т 
към действие 
на високи и 
ниски темпе-
ратури

+ - Издържат изпитванията в съ-
ответствие с изискванията на 
техническата документация

Не издържат 
изпитванията 
в  с ъ о т в е т -
ствие с изис-
кванията на 
техническата 
документация

4. Устойчивост на 
тръскане

- - Издържат изпитванията на прибора „Тряска“ в 
съответствие с изискванията на техническата 
документация

Не издържат 
изпитванията 
(наблюдава се 
разстройство в 
местата на зак-
репване на гил-
зите с шнура) 

5. Безотказност в 
действие

+ - В действие са безотказни Не повече от 
5 % откази

Повече от 5% 
откази

ЕЛЕКТРОВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ

1. Външен вид + + Повърхността 
на тръбички-
те е чиста и 
гладка
Допускат се:
1. Малки шу-
пли на тръбич-
ките и насмо-
лените асфал-
тови капачки
2. Недълбоки 
драскотини и 
следи от щам-
па на тръбич-
ките
3 .  Не знач и -
телно изтърк-
ване на по -
върхността на 
тръбичките и 
изолацията на 
проводниците
 

Д О П У С К А Т  С Е:
1. Окисление 
със зелен цвят 
на тръбичките
2 .  Мех а н и ч -
н и повр ед и , 
и з к люч в ащ и 
възможността 
за използване 
на възпламени-
телите
3. Изпадане на 
запалната част

1. Потъмнява-
не на тръбич-
ките
2 .  Не п ъ л н и 
п у к н а т и н и , 
о т ч у п в а н и я 
на краищата и 
издатините на 
насмолени т е 
асфалтови ка-
пачки
3. Незначител-
ни прекъсвания 
и повърхностни 
пукнатини на 
изолацията на 
п ровод н и ц и -
те на отделни 
участъци

1. Механични 
повр ед и на 
тръбичките, 
неизключва-
щи възмож-
ността от из-
ползване
 2 . Корозия 
с образуване 
на петна от 
черен цвят от 
повърхността 
на тръбички-
те
3. Непрекъс-
нати пукна-
тини и зна-
чителни от-
чупвания на 
насмолените 
а с ф а л т о в и 
к а п а ч к и  с 
оголване на 
отворите на 
тръбите
4. Нарушение 
на цялостна-
та изолация 
и с к ъ с в а не 
на проводни-
ците, но не-
изключващи 
възможността 
от използване 
на възпламе-
нителите

2. Точност на раз-
мерите

+ * В пределите на техническата 
документация.

Допускат се:
1. Навлизане 
на гилзата на 
КД в тръбич-
ката на не по-
вече от 50 % 
на електро -
възпламени-
телите
2. Отклонение 
н а  д р у г и т е 
размери от из-
искванията на 
техническата 
документация

Навлизане на 
гилзите на КД 
в тръбичката на 
повече от 50 % 
от електровъз-
пламенителите

Допускат се 
незначителни 
отклонения в 
размерите на 
проводниците
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3. Устойчивост на 
тръскане

+ - Издържат изпитванията по тех-
ническата документация 

Не повече от 
20 % от елек-
т р о в ъ з п л а -
мени т е л и т е 
не издържат 
изпитванията 
по техниче-
ската док у-
ментация

Повече от 20 % 
от електровъз-
пламенителите 
не издържат из-
питванията по 
нормативите на 
т ехническата 
документация

4. Състояние на 
е л е к т р ом р е -
жата 

+ * Съответства на изискванията 
на техническата документация

Допуска се от-
клонение на 
в е л и ч и н а т а 
на омическо-
то съпроти-
вление повече 
от нормата , 
у с т а н о в е н а 
за да дената 
серия

Скъсване на 
мостчето, късо 
съединение и 
н а л и ч и е  н а 
блуждаещи съ-
противления 

5. М и н и м а л е н 
в ъ з п л ам ен я -
ващ и максима-
лен безопасен 
ток

+ - Съответства на изискванията 
на техническата документация

Доп ус к а с е 
о т к лонен ие 
на минимал-
ната възпла-
м е н я в а щ а 
сила на тока 
о т норми т е 
на техниче -
ск ат а док у -
ментация

О т к л о н е н и е 
на величината 
на максимал-
но безопасната 
сила на тока 
от нормите на 
т ехническата 
документация

6. Безотказност 
в действието 
на мрежата и 
надеждност на 
възбуждането 
на КД

+ * Не се допускат 
откази

Не повече 
от 3 % откази 

Не повече 
от 10 % откази 

Повече от 10 % 
откази 

7. Ус т ой ч и в о с т 
към действие-
то на повишена 
температура

+ - Издържат из-
питванията в 
съответствие с 
т ех ни че ск ат а 
документация

Доп уск а с е 
р а зм е к в а н е 
на осмолени-
те асфалтови 
капачки без 
подутини

Доп уск а с е 
р а зм ек в а н е 
и разбухване 
на осмолени-
те асфалтови 
капачки без 
подутини

8. Херметичност + - Съответства на изискванията 
на техническата документация

Не съответ-
ства на изис-
кванията на 
т ех ническа-
та докумен-
тация

9. Безопасност в 
обращение

+ - Издържат изпитванията в съответствие с тех-
ническата документация

Не издържат 
изпитванията 
в съответствие 
с техническата 
документация

10. Импулс на въз-
пламеняване

+ - Съответства на изискванията 
на техническата документация

Не съответ-
ства на изис-
кванията на 
т ех ническа-
та докумен-
тация

Забележка. На електровъзпламенители, изготвени до 1980 г., при неудовлетворение на изискванията за величи-
ната за възпламеняващия импулс на тока се присвоява не по-висока от втора категория.
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ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ

1. Външен вид + + С г л о б я в а н е т о 
на елементите е 
правилно. Лако-
вите покривки са 
плътни и равни. 
Повърхностите 
на металните де-
тайли са чисти, 
без пукнатини, 
дълбоки шупли, 
следи от корозия, 
дълбоки драско-
тини и смачква-
ния. Осмоленото 
покритие е без 
пукнатини, от-
чупвания и по-
дутини. Гумените 
части са без пук-
натини и повреди

Пластмасовите 
детайли са без 
нарушение на из-
олационния слой

Д О П У С К А Т   
С Е:
1. Потъмня-
ване на гил-
зите
2. Следи от 
замърсяване 
3. Напрашена 
повърх нос т 
на гилзите на 
КД бризант-
ни ВВ (виж 
забележка 2)
4. Незначи-
т е л н о  и з -
търкване, по-
върхнос тни 
напуквания 
и следи о т 
плесенясване 
на гумените и 
пластмасови-
те детайли
5 .  Повърх-
нос т ни на -
п у к в а н и я , 
о тч упвания 
на краищата 
и под у ване 
на осмолени-
те асфалтови 
капачки

Д О П У С К А Т  
С Е:
1 .  Кор о зи я 
на гилзите на 
КД във вид на 
отделни пет-
на с бял или 
черен цвя т, 
при условие 
че гилзата е 
запазена ця-
лостно
2 .  Кор о зи я 
на металните 
детайли във 
ви д на о т -
делни петна 
или цялостно 
покритие, не-
препятстващи 
използването 
на ЕД
3. Непрекъс-
нати пукна-
тини и пле-
сенясване на 
г умени т е и 
пластмасови-
т е издели я , 
непречещи на 
използването 
на ЕД
4. Значителни 
о т ч у п в а н и я 
на осмолени-
те асфалто -
ви к апачк и 
с  о г о л в а н е 
на отвора на 
гилзата , не-
п р е к ъ с н а т и 
пукнатини на 
капачките 

1. Наличие на 
механични по-
вреди, препят-
стващи използ-
ването на ЕД
2 .  К о р о з и я 
на гилзите на 
КД във ви д 
на петна или 
непрекъснато 
покритие зелен 
или бял цвят 
с признаци на 
разрушаване на 
метала
3. Корозия на 
металните де-
тайли, препят-
стващи използ-
ването на ЕД
4. Напрашва-
не на гилзите 
на КД с ини-
цииращи ВВ  
(виж забележ-
ка 2)
5. Изпадане на 
запалната част
6. Скъсване на 
п р ов од н и ц и , 
и з к люч в ащ и 
възможността 
за използване 
на ЕД

Допускат се:
1. На метални 
детайли: 
       малки шупли,
    недълбоки 
  драско тини , 
    отпечатки от 
    щампа,
    незначителни
    изтърквания
2 . Наличие на 
малки мехури на 
лаковото покри-
тие при запазен 
цялостен вид
3. Незначително 
боядисване на 
резбата 
4. Незначителни 
нарушения на бо-
ята без оголвания 
на повърхността 
на метала 

6. Незначи-
т е л н о  и з -
т ъ р к в а н е , 
п р е с ъх ване 
и следи о т 
плесенясване 
на проводни-
ците във вид 
на отделни 
малки петна
7.  Коро зи я 
на точки или 
покритие с 
бял цвят на 
м е т а л н и т е 
д е т а й л и (с 
изключение 
на г и л зи т е 
на КД)
8. Наличие на 
повърхност-
ни драскоти-
ни на лаково-
то покритие

5. Нарушение 
на целостта на 
изолация та , 
плесенясване 
и с к ъ с в а не 
н а  п р ов од -
ниците, не -
изключващи 
възможността 
от използване 
на ЕД
6. Нарушение 
на целост та 
н а  л а ко в о -
то покритие 
във ви д на 
непрекъсна-
то напукване 
и падане на 
лака 

2. Точност на раз-
мерите

+ * В пределите на техническата 
документация.

Размерите из-
лизат вън от 
пределите на 
изискванията 
на техниче-
ската док у-
ментация
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3. Съединяемост + - Съединяемостта със съответни-
те втулки е нормална

Не се съеди-
няват

4. Здравина на съ-
единенията на 
детайлите

* - Издържат изпитванията в съ-
ответствие с изискванията на 
техническата документация 

Не издържат 
изпитанията

5. Устойчивост на 
тръскане

+ - Издържат изпитванията по тех-
ническата документация

Не повече от 
20 % от ЕД не 
издържат из-
питванията на 
техническата 
д о к у м е н т а -
ц и я  –  р а з -
стройване на 
конструкци-
ята 

1. Повече от 
2 0 % о т ЕД 
не и зд ържат 
изпитванията 
по нормите на 
т е х н и ч е с к а -
т а  д ок у мен -
т а ц и я  –  р а з -
стройване на 
конструкцията
2 .  В з ри в на 
ЕД**

6. Признаци 4, 5, 
7, 8, 9 и 10 на 
електровъзпла-
менителите

Съответно нормативите за установяване на категорията на 
боеспособността на електровъзпламенителите 

7. Инициираща 
способност

- - Съответстващо на нормативите за установяване 
на категорията на капсул-детонаторите 

8. Безотказност 
в действието 
и време за за-
действане (за 
ЕД мигновено 
действие)

+ - Съответстват на изискванията 
на техническата документация

Не съответ-
стват на из-
искванията на 
техническата 
документация

9. Безотказност 
в действието и 
време за закъс-
нение (за ЕДЗ)

+ - Съответстват на 
изискванията на 
техническата до-
кументация

Допуска се 
на не пове-
че от 5 % от 
ЕД времето 
за закъснение 
да не съответ-
ства на тех-
ническата до-
кументация

Не съответ-
стват на из-
искванията на 
техническата 
документация

Не издържат 
изпитванията 
в съответствие 
с техническата 
документация

Забележки:
1. На ЕД, произведени до 1980 г., при неудовлетворение на техните изисквания по време за задействане и вели-
чината на импулса на тока се дава категория не по-висока от втора. 
2. При откриване на ЕД с опрашеност на гилзите на КД партидата се отделя за отделно съхранение и се изпраща 
образец от нея за извънсрочни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на опрашването е забранено 
да се дават такива ЕД.

КАПСУЛ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ

1. Външен вид + - По в ъ р х н о с т т а 
на капачките е 
чиста и гладка. 
Пергаментното 
кръгче прилеп-
ва плътно към 
ударния състав 
и към стените 
на капачката и 
удържа ударния 
със тав против 
изпадане
Допускат се: 
1. Малки драско-
тини по повърх-
ността на капач-
ката
2. Кръгъл отпе-
чатък на дънцето 
на капачката от 
щамповката
3. Малки мехури 
от въздух на ла-
ковото покритие
4. Непълно лаки-
ране на центъра 
на пергаментното 
кръгче 

Д О П У С К А Т  С Е:
1. Наличие на 
кор о зи я с ъ с 
зелен цвят на 
капачките
2. Изсипване на 
ударния състав 
3. Разрушаване 
на кръгчето
4. Пукнатини 
на снаряжената 
част на капач-
ката
5. Напрашване 
на стеничките 
на капачката с 
ударен състав

1. Потъмня-
ване на по-
в ърх но с т т а 
на капачките
2. Единични 
незначител-
ни пукнатини 
на бордчето 
на капачката
3. Наличие 
на прекъсна-
ти пукнатини 
на лаковото 
покритие на 
кръгчето

1. Наличие на 
пукнатини на 
н е с н а р я ж е -
ната част на 
капачката

2. Нарушение 
на целост та 
на лаковата 
п о в ъ р х н о с т 
на кръгчето 
(о т л еп в а не , 
разпукване)
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2. Точност на раз-
мерите

+ - В рамките на изискванията на 
техническата документация

Допускат се 
отклонения от 
изискванията 
на техниче-
ската док у-
м е н т а ц и я , 
невлияещи на 
използването 
на капсулите 
по назначение

На л и ч и е  н а 
отклонения от 
т ехническата 
документация, 
и з к люч в ащ и 
възможността 
за използване 
на капсулите по 
назначение

3. Ус т ой ч и в о с т 
към тръскане

+ - Изпитват се на „Тръскачка“ по нормативите 
на техническата документация за издържане

Не издържат на 
нормативите на 
„Тръскачката“

4. Безотказност + - Не повече от 1 % 
откази

Не повече от 
2 % откази

Не повече от 
5 % откази 

Повече от 5 % 
откази 

ЛЪЧЕВИ КАПСУЛ-ДЕТОНАТОРИ

1. Външен вид + + Повърхността на 
гилзите е чис-
та и гладка, без 
дълбоки шупли, 
в д л ъ б н а т и н и , 
драскотини, скъ-
сани места, дуп-
ки, замърсявания 
и окисления. 

Допускат се:

1. Малки шупли
2 .  Нед ъ л б ок и 
д р а с ко т и н и и 
о т п е ч а т к и  о т 
щампи 
3. Незначително 
издути гилзи в 
местата за разпо-
лагане на чашки-
те, неминаващи 
зад предела на 
допуските по ди-
аметъра 
4. Незначително 
протъркване на 
в ъншнат а по -
върхност на гил-
зите
 

Д О П У С К А Т  С Е:
1. Наличие на 
мех а ни че ск и 
повреди, пре-
чещи за използ-
ването на КД 
по назначение 

 2. Корозия на 
гилзите във вид 
на петна или 
непрекъснато 
пок ри т ие о т 
бял или зелен 
цвят с признаци 
на разрушение 
на метала

3. Напрашване 
на повърхност-
та на гилзите 
с иницииращи 
ВВ** (виж за-
бележката)

1. Потъмня-
ване на гил-
зите

2. Напраша-
ване на по-
в ърх но с т т а 
на г и л зи т е 
с бризантни 
ВВ (виж забе-
лежката)

3. Наличие 
на единични 
п у к н а т и н и 
на отвора на 
г и л з ат а на 
не повече от 
10 % от кап-
сул-детонато-
рите

4. Наличие на 
незначител-
ни смачква-
ния на отвора 
на гилзата , 
н е п р е п я т -
стващи съе-
диняването с 
огнепровод-
ния шнур

1.  На личие 
по г и л зи т е 
на дълбоки 
ш у п ли ,  не -
п р е к ъ с н а т и 
п у к н а т и н и 
и скъсвания 
на отвора с 
дължина не 
по-голяма от 
10 мм, непре-
пятстващи на 
използването 
на КД по пря-
ко назначение

2. Корозия в 
гилзите на КД 
във вид на от-
делни петна 
бял или черен 
цвят при усло-
вие на запазе-
на цялостност 
на гилзите

2. Точност на раз-
мерите

+ - В пределите на изискванията 
на техническата документация

Допускат се 
о т к лонен и я 
в размери от 
изискванията 
на техниче-
ската док у-
м е н т а ц и я , 
невлияещи на 
използването 
по назначение

На л и ч и е  н а 
отклонения от 
размерите на 
т ехническата 
документация, 
и з к люч в ащ и 
възможността 
за използване 
на капсулите по 
назначение

3. Ус т ой ч и в о с т 
към тръскане

+ - Изпитване на прибора „Тръскачка“ по норма-
тивите на техническата документация 

И з п и т в а н е -
то на прибора 
„Тръскачка“ по 
нормат и ви т е 
на техническа-
та документа-
ция не издържа 
(пада чашката и 
се изсипва със-
тавът ВВ**)
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4. Безотказност + * Откази в действията не се допус-
кат. Иницииращата способност 
е нормална. КД възбуждат дето-
нация на пресованите тротилови 
шашки, безотказно осигуряват 
нормален пробив на оловните 
пластинки 

Допуска се не 
повече от 10 % 
КД, отказали 
в действието 
(пълен отказ 
на КД или 
непълна де-
тонация)

Инициираща-
та способност 
на понижава-
не (диаметъ-
рът на про-
бития отвор 
е по -ма лък 
от външния 
диаметър на 
КД) е условие 
за безотказно 
в ъ з бу ж да не 
на детонация 
на пресова-
ни тротилови 
шашки

Повече от 10 % 
КД отказват в 
действието (пъ-
лен отказ на КД 
или непълна 
детонация)

Капсул-детона-
торите не оси-
гуряват проби-
ване на отвор 
в оловна плас-
тинка или не 
предизвикват 
взрив на пресо-
вани тротилови 
шашки

Забележка.
При откриване на капсулите с опрашване на гилзите партидата се отделя за отделно съхраняване и образец от 
нея се изпраща на извънредни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на опрашването се забранява 
да се дават такива капсули.

ОГНЕПРОВОДНИ ШНУРОВЕ С ОБВИВКА ОТ ПАМУЧНИ КОНЦИ И ПЛАСТИКАТИ

1. Външен вид + + Външната обвив-
ка е без възли, 
начупвания, пук-
натини, скъсване 
на конци и изпък-
ващи втвърдени 
капки от осмолен 
асфалт или обел-
вания, пукнатини 
и пробойни на 
пластиката
Допускат се:
1. Обсипване на 
талка и незначи-
телно слепване 
н а  о бмо т к а т а 
на шну ра при 
възможност за 
свободното им 
ра з дел яне б е з 
нарушаване на 
обвивката и вла-
гоизолиращото 
покритие
2 . Наличие на 
тъмни петна или 
полоси на пласти-
катната обвивка 
3.Разкълчищва-
не на конците 
на краищата на 
шнура 

Д О П У С К А Т  С Е:
1. Многочис-
лени повреди 
на обвивката 
с изпадане на 
огнепроводна-
та сърцевина
2. Пълно сле-
пване на витки-
те (размотава-
не на витките 
без нарушаване 
на обвивката е 
невъзможно)

1. Скъсвания 
на единич-
ни конци от 
външната об-
вивка
2. Единични 
прекъснати 
пукнатини на 
пластикатна-
та обвивка 
3. Излизане 
на влагоизо-
лиращия ас-
фалт през об-
вивката във 
вид на малки 
капки
4. Незначи-
т елно про -
т ъркване и 
п ре с ъх ване 
на обвивката
5. Наличие 
на мирис на 
мухъл

1.  На личие 
на съществе-
ни повреди на 
обвивката 
2. Пречупва-
ния на шнура
3. Плесен на 
повърхността 
на шнура

2. Диаметър + - В пределите на нормите на тех-
ническата документация.

Доп уск а с е 
о т к лонен ие 
от диаметъ-
ра, което не 
пречи на из-
п о л з в а н е т о 
на шнура по 
назначение 

Шнурът е с от-
клонения в раз-
мерите, които 
пречат за из-
ползването му 
в запалителни 
тръбички 
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3. Неслепяемост 
на обвивката на 
шнура (за шну-
рове с оплетка 
от конци)

+ - Из д ърж ат  и з -
питванията на 
неслепяемост в 
съответствие с 
изискванията на 
техническата до-
кументация 

Допуска се 
незначител-
но размеква-
не на водо-
изолиращия 
слой

Не издържат 
изпитвания-
та на мразо-
устойчивост. 
При огъване 
с л е д  п р е -
с т о я в а н е  в 
х л а д и л н а т а 
установка се 
наблюдава на-
пукване, пре-
чупване и пр. 
на обвивката 
на шнура 

4. Мразоустойчи-
вост на обвив-
ката

+ - Издържат изпитванията за 
мразоустойчивост на обвив-
ката и са в съответствие с из-
искванията на техническата 
документация 

Не издържат 
изпитвания-
та за мразо-
устойчивост. 
При огъване 
с л е д  п р е -
с т о я в а н е  в 
х л а д и л н а т а 
установка се 
наблюдава на-
пукване, пре-
чупване и пр. 
на обвивката 
на шнура

5. Водонепрони-
цаемост на об-
вивката

+ - Издържат изпитванията за водо-
непроницаемост с изискванията 
на техническата документация

Не издържат 
изпитванията 
на водонепро-
ницаемост 

6. Време за горене 
на 60 см отря-
зък от шнура

+ + В пределите на 
60 – 70 сек

В пределите 
на 55 – 75 сек

Не по-малко 
от 50 сек и 
не повече от 
90 сек

По -малко о т 
50 сек или по-
вече от 90 сек

7. Х а р а к т е р  и 
пълнота на го-
ренето

+ + Горенето на сър-
цевината на шну-
ра е равномерно 
по цялата дъл-
жина на шнура. 
Не се допускат 
избухвания, про-
биване на обвив-
ката от снопове 
искри и загасване 
на шнура. Допус-
ка се прескачане 
през обвивката 
на отделни искри

Горенето на 
сърцевината 
е равномер-
но по цяла-
та дължина 
н а  ш н у р а . 
Допуска се 
п р е ск ачане 
на отделни 
редки снопо-
ве искри през 
обвивката и 
избухвания

Горенето на 
сърцевината 
на шну ра е 
ра вномерно 
п о  ц я л а т а 
дължина на 
шнура. По ця-
лата дължина 
на шнура има 
п р е с к ач а н е 
на много сно-
пов е и ск ри 
през обвив-
ката. Допус-
ка се гасене 
на шнура на 
отделни учас-
тъци след из-
питването на 
обвивката за 
водонепрони-
цаемост

Сърцевинат а 
на шнура гори 
неравномерно. 
Наблюдава се 
г а с н ене п ри 
и з п и т в а н е т о 
на шнура без 
предварителна 
п роверк а на 
херметичност-
та му
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ТЪРКАТЕЛНИ ЗАПАЛКИ

1. Външен вид + + С гло б я в а н е т о 
на елементите е 
правилно. Лако-
вото покритие в 
местата на съеди-
нение е плътно, 
равно и здраво. 
Повърх но с т т а 
на нипелите и 
гилзите е чиста, 
без пукнатини, 
дълбоки шупли, 
следи от корозия, 
дълбоки драско-
тини. Обвивката 
на шнура е без 
възли, пречуп-
вания, пукнати-
ни, скъсване на 
конците и из -
пъкващи твърди 
капки от осмоле-
ното асфалтово 
покритие. 
Допускат се:
1. На гилзите и 
нипелите малки 
шупли, недълбо-
ки драскотини 
и отпечатки от 
щампа, а също 
наличие на мал-
ки мехурчета на 
лаковото покри-
тие при условие, 
че се запазва не-
говата цялост-
ност
2. Незначително 
изтъркване на 
гилзата
3. Незначително 
оцветяване на 
резбата
4. Потъмняване 
на нипела 

Д О П У С К А Т  С Е: 1. Наличие 
на механични 
повреди, пре-
п я т с т в а щ и 
използването 
на тръбите по 
предназначе-
ние 
2 .  Коро зи я 
на гилзите на 
КД във вид 
на петна или 
непрекъснат 
налеп зелен 
или бял цвят 
с признаци на 
разрушаване 
на метала
3. Слабо зак-
р еп ване на 
КВ в нипела 
или гилзата 
на шнура
4. Излизане 
на КВ от ни-
пелите
5. Напрашва-
не с иниции-
ращи ВВ (виж 
забележка 1)
6. Корозия на 
нипела във 
вид на отдел-
ни петна или 
непрекъснат 
налеп , пре -
пятстваща из-
ползването на 
т р ъби чк и т е  
(виж забележ-
ка 2)

1. Потъмняване на 
гилзите
2. Наличие на по-
върхностни драс-
котини на лаково-
то покритие
3. Следи от замър-
сявания на нипе-
лите и гилзите. 
Напрашване на 
повърхността им с 
бризантни ВВ (виж 
забележка 1)  
4. Разкъсване на 
единични конци 
във външната оп-
летка на ОЩ
5. Излизане на 
влагоизолацията 
през покритието 
във вид на малки 
капки
6. Незначително 
изтъркване и пре-
съхване на обвив-
ката
7. Корозия на точ-
ки или налеп бял 
цвят на нипела

1. Корозия на 
гилзите на КД 
във вид на от-
д е л н и  п е т н а 
бял или черен 
цвят при усло-
вие на запазване 
целостността на 
гилзите
2. Корозия на 
нипелите във 
вид на отделни 
петна или не-
прекъснат на-
леп, непречещ 
на използването 
на тръбичките
3. Нарушение 
на целостта на 
лаково то по -
критие във вид 
на непрекъсна-
то напукване и 
падане на лака
4. Наличие на 
съществени по-
вреди на обвив-
ката
5. Плесен на по-
върхността на 
шнура

2. Точност на раз-
мерите 

+ - В рамките на 
изискванията на 
техническата до-
кументация

Размерите (с из-
ключение на рез-
бата) излизат зад 
външния предел 
на допуск от техни-
ческата докумен-
тация

Размерите изли-
зат зад долния 
предел на до-
пуск на техниче-
ската докумен-
тация

3. Съчленяемост с 
резбовите час-
ти на ударните 
механизми на 
в зриват ели те 
и  р е з б о ви т е 
втулки

+ - С резбовите части на корпусите на 
ударните механизми и резбовите 
втулки съчленяването е нормално 

Съчленяват се с 
резбовите части 
на ударните ме-
ханизми и рез-
бовите втулки

Не се съчле-
няват с рез-
бовите части 
на ударните 
м е х а н и з м и 
и резбовите 
втулки

4. Здравина на съ-
единението на 
детайлите

* - Издържат изпитванията по нормите 
на техническата документация

Не и з д ържат 
изпитвания та 
по нормите на 
т ех н и че ск ат а 
документация
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5. Устойчивост на 
тръскане

* - Издържат изпитванията на прибора „Тръскачка“ по 
нормативите на техническата документация

Не издържат 
изпитванията 
на прибора 
„Тръскачка“ 
по нормати-
вите на тех-
ническата до-
к умен таци я

6. Безотказност в 
действие (след 
изпитване на 
херметичност)

+ - В пределите на изискванията на 
техническата документация

Не повече от 
10 % откази и 
непълни дето-
нации

По в е ч е  о т 
10 % откази на 
тръбичките и 
непълни дето-
нации на КД 

7. Иниции раща 
способност

+ - Съответно с нормите за установяване на категорията на КД 

8. Време на го-
рене

+ + Съответства на изис-
кванията на техниче-
ската документация

Допускат от-
клонения на 
вр еме т о на 
горене не по-
вече от 8 % от 
изискванията 
на документа-
цията на ОШ

Допуска се  от-
к лон ен и е  н а 
времето на горе-
не не повече от 
17 % от долния 
и 22 % от гор-
ния предел на 
изиск вани я та 
на техническата 
документация 

Отклонение-
то на времето 
на горене е по-
вече от 17 % 
от долния и 
22 % от гор-
ния предел на 
изискванията 
на техниче-
ската док у-
ментация

Забележки:
1. При откриване на напрашаване на тръбичките партията се отделя за отделно съхранение и образец от нея се 
изпраща на извънсрочни лабораторни изпитвания. До изясняване на характера на напрашаването се забранява 
да се дават такива търкателни запалки.
2. Стандартните търкателни запалки, прехвърлени в четвърта категория по дефекти от горния възел, подлежат 
на ремонт (махане на горния възел) и превеждане в номенклатура „Търкателни запалки“ втора категория. При 
отказ на горния възел той се отрязва и търкателната запалка се изпитва без него. 

Забележки:

1. В таблиците на приложението, в колони 3 и 4 знакът „+“ означава, че проверката на дадения параметър (показа-
тел) се проверява задължително, знак „*“ – в зависимост от необходимостта, а знак „-“ – проверка не се извършва.
2. При откриване в партиите (партидите) от взривни вещества и средства за взривяване на признаци (показатели) 
на четвърта категория, отразени в колона № 8 със знак „**“, цялата партия се превежда в четвърта категория.

Приложение № 5 
към чл. 30, ал. 3 

Критерии за определяне категориите на оръ
жията и боеприпасите – собственост на МВР

1. Огнестрелно оръжие:
а) стрелково оръжие:
– първа категория – ново, а също така на-

миращо се в експлоатация, изправно и годно за 
бойно използване, на което в канала на цевта и 
патронника няма следи от ръжда или раковини и 
откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната 
част са износени на разстояние не повече от един 
калибър, оръжие, удовлетворяващо изискванията 
за нормален бой;

– втора категория – намиращо се в експло-
атация, изправно и годно за бойно използване, 
чийто канал на цевта и патронника имат слаби 
следи от ръжда или раковини и откъртване на 
хрома; полетата и браздите в дулната част са 
износени на дълбочина повече от един калибър; 
при това оръжието удовлетворява изискванията 
за нормален бой;

– трета категория – изискващо среден ремонт;

– четвърта категория – изискващо основен 
ремонт;

– пета категория – негодно оръжие, възстано-
вяването на което е технически невъзможно или 
икономически нецелесъобразно. 

Основни детайли, които определят прекате-
горизирането на оръжието в пета категория, да 
се считат:

– цевта с цевната кутия – за пушки и карабини;
– цевната кутия – за автомати и картечници;
– цевта и затворната кутия – за картечните 

пистолети;
– ложата (рамката) – за пистолети и револвери;
б) ръчни противотанкови гранатохвъргачки 

(РПГ-7):
– първа категория – нови, а също така на-

миращи се в експлоатация, изправни и годни за 
бойно използване, на които в канала на тялото 
няма следи от ръжда или раковини и откъртване 
на хрома;

– втора категория – намиращи се в експлоата-
ция, изправни и годни за бойно използване, чиито 
канали на тялото имат слаби следи от ръжда и 
раковини и откъртване на хрома;

– трета категория – изискващи среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
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– пета категория – негодни за бойно използ-
ване, възстановяването на които е технически 
невъзможно или икономически нецелесъобразно;

в) зенитно-картечни установки: 
 – първа категория – намиращи се и били в 

експлоатация, изправни и годни за бойно използ-
ване, комплектувани с картечници първа категория 
и мерници първа или втора категория;

– втора категория – намиращи се и били в екс-
плоатация, изправни и годни за бойно използване, 
комплектувани с картечници втора категория и 
мерници първа или втора категория;

– трета категория – изискващи среден ремонт;
– четвърта категория – изискващи основен 

ремонт;
– пета категория – негодни, възстановяването 

на които е технически невъзможно или икономи-
чески нецелесъобразно.

Забележка. Когато на една установка са мон-
тирани картечници от първа и втора категория, 
установката се поставя във втора категория, а 
реалните категории на картечниците се записват 
в служебната книжка;

г) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично 
оръжие, газово оръжие, учебно оръжие, ракетни 
пистолети: 

– първа категория – ново, а така също нами-
ращо се и било в експлоатация, изправно и годно 
за използване;

– втора категория – не се установява;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
– пета категория – негодно, възстановяването 

на което е технически невъзможно или икономи-
чески нецелесъобразно.

Забележка. При преминаване на оръжието 
в по-долна категория с виновност се заплаща 
стойността на повредените детайли, по които се 
определя категорията. При раздуване на цевите 
те се заплащат в пълен размер.

2. Боеприпаси:
а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър 

до 14,5 мм включително):
първа „А“ категория: 
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхра-

нявани в заводска херметическа опаковка, с пълни 
производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхра-
нявани в херметическа опаковка, налентовани и 
в пълнителите не повече от 5 години.

първа „Б“ категория: 
1. Произведени от 1945 г. включително, съх-

ранявани в заводска херметическа опаковка, с 
пълни производствени данни, в т. ч. произведените 
във военно време, но преопаковани в заводите 
в следвоенния период (включително и сборни 
заводски партии).

2. Произведени до 1945 г. включително, изправ-
ни по външен вид, съхранявани в нехерметическа 
опаковка или в насипно състояние.

3. Без производствени данни.
4. Сборни складови партии.
5. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхра-

нявани в нехерметическа опаковка, а така също 
налентовани и в пълнителите повече от 5 години.

втора категория:
В насипно състояние, изискващи сортиране по 

вид на действие на куршума и степен на годност, 
а така също изискващи почистване от корозия и 
възстановяване на отличителното боядисване на 
куршума. 

трета категория:
1. Осечки (с отпечатък на жилото върху капсула).
2. С химически неустойчиви или балистически 

нестабилни барути (по данни от лабораторията).
3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца 

на гилзите.
4. С побитости по куршумите и гилзите.
5. Със средна и голяма корозия по повърх-

ността на гилзите и куршумите, неподлежащи на 
почистване.

6. С клатещи се и изпадащи куршуми.
7. С големи окиси по капсулите.
8. С признаци на продължително престояване 

във вода или смазка.
б) ръчни гранати:
първа категория:
1. От всички години на производство, боядисани, 

изправни по външен вид, с пълни производствени 
данни за снарядяването.

2. Указани в т. 1 без производствени данни за 
снарядяването (освен гранатите РГ-42).

втора категория:
1. Изискващи сортиране по степен на годност 

и боядисване;
2. Със счупени и останали в отвора или нераз-

виващи се с ръка предпазни втулки. 
трета категория
1. С изронена резба на отвора, която не за-

държа запалката.
2. С цялостни раковини от ръжда или пукнатини 

в метала на корпуса.
3. С деформирани централни тръбички или с 

голяма корозия по тях, които пречат за пълното 
и свободно влизане на запалката.

4. С изсипващо се взривно вещество от отвора 
на гранатата.

5. Гранати Ф-1 с отвор за скъсена запалка 
„Ковешников“.

6. Гранати РГ-42 без маркировка за шифъра на 
взривното вещество.

в) запалки за ръчни гранати:
първа категория:
1. Произведени (преработени) през 1946 г. и 

по-късно, съхранявани в заводска херметическа 
опаковка, с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, из-
правни по външен вид, с пълни производствени 
данни, съхранявани не повече от две години в 
нехерметическа опаковка.

втора категория – не се определя.
трета категория: 



СТР.  42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 32

1. Негодни за бойно използване (по резултатите 
от изпитванията).

2. Деформирани (смачкани), които не влизат в 
отвора на гранатата, или с пукнатини по втулката, 
закъснителната тръбичка или корпуса. 

3. Съхранявани в нехерметическа опаковка 
повече от две години.

г) пиротехнически изделия (осветителни и 
сигнални патрони):

първа категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхраня-

вани в изправна херметическа заводска опаковка, 
с пълни производствени данни.

2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съх-
ранявани в нехерметическа опаковка, която е 
захерметизирана със смазка по установения начин, 
с пълни производствени данни.

втора категория – подлежащи на сортиране по 
външен вид, калибровка и изземване на патроните 
с дефекти, указани в т. 3 за трета категория.

трета категория:
1. Бракувани и забранени за използване (по 

данни за лабораторията).
2. С откази в действието.
3. Със следните дефекти (от сортираните по 

външен вид):
– изпъкнали капсул-възпламенители над дънния 

срез на гилзата (за 26-мм патрони);
– явни признаци на овлажняване;
– пукнатини по корпуса на патрона;
– цялостни пукнатини по гилзата;
– свободно снемащи се капачки (за реактив-

ните патрони);
– осево преместване на снарядяването;
– невлизащи в стрелящите приспособления;
– неясни опознавателни знаци.

Забележка. Когато в партията повече от 50 на 
сто от изделията са с дефекти, указани в т. 3 за 
трета категория, цялата партия се зачислява в 
трета категория.

д) противотанкови гранати ПГ-7В, ОГ-7:
първа категория: 
1. Съхранявани в херметически опаковки с 

пълна маркировка.
2. Съхранявани без херметически чували (ако 

са постъпили така от промишлеността), изправни 
по външен вид и с пълна маркировка.

3. Съхранявани в херметически чували с на-
рушена херметичност, изправни по външен вид и 
с пълна маркировка. 

втора категория:
1. Без маркировка или с непълна маркировка 

(при наличие на данни за възстановяването є).
2. С наличие на ръжда или лак по контактните 

повърхности.
трета категория:
1. С цялостни пукнатини или побитости по 

челната част или по реактивния двигател с дъл-
бочина, по-голяма от 1,5 мм.

2. С клатещ или превъртащ се с усилието на 
ръката обтекател на челната част.

3. С липса на електроверига в челната част.
4. С побита или изронена резба на челната част.

5. С нарушена херметичност на отверстията 
на сопловия блок.

6. С изпъкнал над повърхността на дъното 
капсул-възпламенител или калпаче, закриващи 
осовия канал (за гранатите РГ-7).

е) барутни, стартови и маршови заряди за 
гранатохвъргачки: 

първа категория:
1. Съхранявани в херметически панели (пакети) 

с пълна маркировка по тях и опаковка.
2. Съхранявани по машините, изправни по 

външен вид и с пълна маркировка.
втора категория – не се определя.
трета категория:
1. Без производствени данни за барута.
2. Негодни за използване:
– с пукнатини и побитости по гилзата (за ме-

талните заряди);
– със скъсани торбички;
– овлажнени;
– с изпъкнали над среза на гилзата капсулни 

втулки, неподлежащи на дозавиване, или с потъ-
ване (хлътване) на централния контакт в ЭКВ-23А 
спрямо дъното на гилзата на дълбочина, по-голяма 
от 1 мм;

– с деформирана резба на цокъла им, с дефор-
мирана преходна втулка, с тежко придвижване 
на стопора;

– с разединени контактни проводи на диа-
фрагмата;

– с раковини по диафрагмата с диаметър, по-
голям от 3 мм, и с дълбочина, по-голяма от 1,5 мм;

– с преместване (превъртане) на дисковете от 
възела за форсиране един спрямо друг при леко 
усилие с ръката;

ж) готови гранатохвъргачни изстрели ПГ-7В, 
ПГ-15В (ОГ-7В):

първа категория:
1. Сглобени от елементи първа категория, 

съхранявани в херметическа опаковка и с пълна 
маркировка;

2. Сглобени от елементи първа категория, съх-
ранявани в машините или в чували с нарушена 
херметичност, изправни по външен вид, с пълна 
маркировка (зарядите, съхранявани в херметични 
пенали). 

втора категория:
1. С граната, взривател или стартов (метателен) 

заряд във втора или трета категория.
2. С механични повреди (пукнатини, дълбоки 

побитости, пробойни) по предпазителното калпаче 
на челната част на взривателя.

3. Гранатата не може да се завива или съеди-
нява със стартовия (метателния) заряд.

трета категория – с взриватели, опасни за ра-
бота или които не могат да се отвиват. 

з) 82-мм мини:
първа категория:
1. Всички години на производство, годни за 

бойно използване, изправни по външен вид и 
снарядяване, с пълна маркировка и отличително 
боядисване.

2. Мини, указани в т. 1, но със следните дефекти:
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– с пукнатини и разрушено взривно вещество 
на дълбочина до 10 мм, непочистени и лакирани;

– с отлепен взривен заряд от стените на корпуса 
на 82-мм мини, с радиално клатене или кръгово 
въртене на резервния заряд;

– с изронена резба за взривателя с обща дъл-
жина не повече от една витка за 82-мм мини;

– с раковини по оживалната част на корпуса с 
дълбочина и диаметър до 3 мм за калибър 82 мм, 
на брой не повече от 10, а по центриращото уде-
беление на мините – с дълбочина и диаметър до 
3 мм и не повече от две на всеки пръстен с ра-
ковини с дълбочина до 0,5 мм по цялата останала 
повърхност на корпуса, включително по центри-
ращото удебеление, ако няма плътно съединение 
на раковините по цялата ширина;

– с ръжда в задрезбовата част на отвора на 
взривателя, която преминава зад среза на взрив-
ното вещество. 

втора категория:
1. Със завити, негодни или забранени взри-

ватели.
2. С побитости по резбата за взривателя, които 

възпрепятстват пълното завиване на взривателя.
3. С нараснало взривно вещество, което въз-

препятства пълното завиване на взривателя.
4. С разрушен разривен заряд с дълбочина до 

10 мм и по пресования детонатор с дълбочина 
до 5 мм, подлежащи на зачистване и лакиране.

5. С отвиващи се с усилието на ръката стаби-
лизатори, които изискват закрепване и проверка 
на контролната тръба.

6. С теглови знаци, които не съответстват на 
действителното тегло на мината.

трета категория:
1. С протекло взривно вещество.
2. С пукнатини, цялостни раковини и шупли в 

метала на корпуса и стабилизатора.
3. С откъртени или деформирани преки на 

стабилизатора, които не преминават през кон-
тролното лекало.

4. С откъртени пръстени на стабилизаторите, 
без пръстеновиден канал в тръбичката на стаби-
лизатора.

5. С клатещи се и недозавиващи се стабили-
затори.

6. С изронена резба на взривателя с обща 
дължина, по-голяма от една витка за 82-мм мини 
и от две витки за 120-мм мини.

7. С разрушен горен срез на взривното вещество 
на дълбочина, по-голяма от 10 мм, и детонатори 
с разрушения, по-големи от 5 мм.

8. Непреминаващи през контролната тръба 
или лекало.

9. Без огнепредавателни отверстия на тръбич-
ката на стабилизатора (частично или пълно) или 
с повече отверстия.

10. С разслоен метал на перките на стабили-
затора.

11. С раковини и откъртвания на метала, които 
по своите размери са по-големи от допустимите 
за първа категория.

12. С непреминаващ преходен калибър в тръ-
бичката на стабилизатора на 82-мм мини (след 
почистване на антикорозионното покритие).

и) заряди за мини:
първа категория:
1. Изготвени от барути първа категория, състо-

ящи се от състреляни заряди, изправни по външен 
вид, съхранявани в херметическа опаковка, а така 
също намиращи се в състава на готовите изстрели 
(с изключение на 82-мм възпламенителни патро-
ни – основни заряди, срокът за съхраняване на 
които, поставени в мините, не трябва да превишава 
5 години) и с пълна маркировка по опаковката.

2. Комплектувани с основни и допълнителни 
заряди от различни заводски и сборни партии, 
допуснати за бойно използване, изправни по вън-
шен вид, съхранявани в херметическа опаковка, 
с пълна маркировка по опаковката.

3. Некомплектни основни и допълнителни 
заряди от заводски партии, изготвени от барут 
следвоенно производство, изправни по външен 
вид, съхранявани в херметическа опаковка, с пълна 
маркировка по опаковката.

втора категория:
1. Състоящи се от несъстреляни основни и 

допълнителни заряди.
2. Некомплектни основни и допълнителни за-

ряди, изискващи преглед и сортиране по външен 
вид или подлежащи на групиране в сборни партии.

3. Изискващи преокомплектуване с подмяна 
на допълнителни или основни заряди.

трета категория:
1. Химически неустойчиви барути (по заклю-

чение на лабораторията).
2. Без производствени данни за барута.
3. Негодни за използване:
– с пукнатини и побитости по гилзата и дъното є;
– овлажнени;
– с позеленели капсули;
– с нарушен херметизиращ слой.
4. Основни заряди за 82-мм мини, съхранявани 

в мините повече от 5 години.
5. Некомплектни допълнителни заряди от 

заводски и сборни партии, изготвени от барути, 
произведени до 1946 г.

к) взриватели за мини:
първа категория:
1. Произведени или преработени през 1946 г. 

и по-късно, съхранявани в заводска херметическа 
опаковка.

2. Произведени или преработени през 1946 г. 
и по-късно, ремонтирани в базите.

3. Произведени или преработени през 1946 г. и 
по-късно, съхранявани завити на мините, а така 
също съхранявани в нехерметическа опаковка до 
10 години.

втора категория:
1. Произведени или преработени през 1946 г. и 

по-късно, изискващи ремонт (изправяне на резбата, 
зачисляване на метала от кернирането, пречещ 
на дозавиването на взривателя).

2. Взриватели, стояли поставени на мините или 
в нехерметична опаковка повече от 10 години.
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трета категория:
1. Без клейма и производствени данни.
2. С пробити и повредени мембрани (побити, 

дълбоки побитости, пукнатини).
3. С голяма корозия по корпуса.
4. С повреди по корпуса (пукнатини, дълбоки 

драскотини, вдлъбнатини и побитости).
5. С деформирана резба във вид на побитости, 

изронване и други, които пречат на завиването на 
взривателите в отвора на мините или не осигуряват 
надеждно закрепване.

л) минохвъргачни изстрели:
първа категория – комплектувани с елементи 

първа категория, изправни по външен вид, с пълна 
маркировка по мините и опаковките.

втора категория:
1. Без производствени данни, които не могат 

да се възстановят.
2. Когато в състава си имат елемент от втора 

или трета категория.
3. Мини без теглови знаци.
трета категория:
1. Минохвъргачни изстрели с взриватели, опас-

ни за работа или които не може да се развият с 
помощта на ключ.

2. Минохвъргачни изстрели, които в състава 
си имат елементи от трета категория.

Забележка. Боеприпасите от всички видове, 
които са първа категория, са годни за бойно 
използване (по предназначение) и дългосрочно 
съхранение.

Боеприпасите от всички видове, които са 
втора категория, са негодни за бойно използване 
(по предназначение), изискват ремонт, замяна на 
отделни елементи и сортиране по вид на действие.

Боеприпасите от всички видове, които са трета 
категория, са негодни за бойно използване (по 
предназначение), подлежат на ремонт в ремонт-
ни бази и фирми, както и забранените за бойно 
ползване, в т. ч. загубилите бойните си свойства 
по заключение след лабораторни и полигонни 
изпитвания.

м) за химически вещества, утвърдени от ми-
нистъра на здравеопазването, патрони с гумени, 
пластмасови и шокови куршуми, както и за 
светлинни, звукови и сълзотворни (химически) 
гранати и пиротехнически средства се определят 
следните категории:

първа категория – с пълни производствени 
данни, с неизтекъл срок на съхранение, опре-
делен от производителя, годни за употреба по 
предназначение.

втора категория – не се определя.
трета категория – с изтекъл срок на съхранение, 

без производствени данни, негодни за употреба по 
предназначение.

Забележка. След изтичането на срока за съх-
ранение и употреба, определен от производителя, 
средствата се подлагат на оценка за съответствието 
на продукта, за което се изготвя протокол. При 
доказване годността на продукта за употреба по 
предназначение и за съхранение в зависимост от 
резултатите срокът за съхранението и употребата 
им се удължава с до 60 на сто от сроковете, оп-
ределени от производителя.
4723

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МЕМОРАНДУМ  
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между министъра на регионалното развитие 
и благоустройството от името на правител
ството на Република България и министъра 
на местното самоуправление от името на 
правителството на Република Македония 
относно изпълнение на ИПП Програмата за 
трансгранично сътрудничество със CCI номер 

2007 CB16IPO007
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На-
родно събрание на 17 декември 2010 г. – ДВ, 
бр. 101 от 2010 г. В сила от 15 март 2011 г.)

Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 
№ 1085/2006 от 17 юли 2006 г. за създаване 
на Инструмент за предприсъединителна по-
мощ (ИПП) и Регламент на комисията (ЕО) 
№ 718/2007 от 12 юни 2007 г. за прилагане 
на Регламента на Съвета (ЕО) № 1085/2006 
за създаване на Инструмент за предприсъе-
динителна помощ (ИПП), Регламент на ко-
мисията (ЕО) № 80/2010 от 28 януари 2010 г., 
изменящ Регламент (ЕО) № 718/2007, и на 
основание чл. 118 oт Регламент на комисията 
(ЕО) № 718/2007 от 12 юни 2007 г. Република 
България и Република Македония се спора-
зумяха относно програмата за трансгранично 
сътрудничество между България и Македония 
(по-долу наричана програмата), одобрена от 
Европейската комисия на 14.12.2007 г. и с 
програмен референтен номер С (2007)6298, 
изменена и одобрена на 19-и Комитет по 
Инструмента за предприсъединителна помощ 
(25 февруари 2010 г.).

ПРЕАМБЮЛ
С този меморандум за разбирателство 

(по-долу наричан „MP“) Република България 
и Република Македония, по-долу нарича-
ни „участващи страни“, се споразумяха за 
следното:

(1) Тази програма се изпълнява на принципа 
на споделено (интегрирано) управление, където 
единните Управляващ орган, Сертифициращ 
орган и Одитен орган са определени в съот-
ветствие с член 33 и член 102 от Регламент на 
Комисията (ЕО) № 718/2007. Съгласно член 
13 от Регламент (ЕО) № 1085/2006 в случай 
на споделено (интегрирано) управление Упра-
вляващият орган ще действа в съответствие с 



БРОЙ 32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  45   

Приоритетна ос: един от приоритетите на 
стратегията в програмата, включващ група от 
сфери на интервенция и операции, които са 
свързани и имат специфични измерими цели.

Операция: проект или група проекти, избра-
ни от Съвместния комитет за наблюдение и 
изпълнени от един или повече бенефициери, 
с оглед осъществяването на целите на прио-
ритетната ос, към която се отнася.

Финансов отчет (доклад): официален пис-
мен документ от Управляващия орган до 
Сертифициращия орган, представящ финан-
совите дейности по програмата по време на 
отчетния период.

Искане за отпускане на средства: официален 
писмен документ от Управляващия орган до 
Дирекция „Национален фонд“ в Министер-
ството на финансите, България (за българското 
национално и европейско съфинансиране), и 
до Националния партниращ орган (за маке-
донското национално съфинансиране).

Заявление за плащане към ЕК: официален 
писмен документ за заявка за получаване на 
средства от Европейската комисия за опре-
делен период (съгласно Регламент на коми-
сията (ЕО) № 718/2007, изменен с Регламент 
№ 80/2010), основаващ се на вече сертифици-
ран разход и информация за допустимостта 
на заявлението.

Проверка (верификация): дейност, чрез която 
Управляващият орган верифицира (прави про-
верка) дали финансираните строителни работи, 
стоки и услуги са изпълнени или доставени и 
че разходите, декларирани от бенефициерите 
за операциите, наистина са направени и са 
в съответствие с правилата на Общността и 
националните правила (където е приложимо); 
верификацията се извършва от контрольори 
от участващите страни, където е разположен 
водещият бенефициер/бенефициери.

Сертифициране: потвърждение от Сертифи-
циращия орган (СО) на верността (точността) 
и допустимостта на разхода, както и ефектив-
ността и съответствието с правилата на ЕС и 
националните правила (където е приложимо) 
на системите за управление и контрол.

Декларация за разходите: официален писмен 
документ, включващ цялата сума на допус-
тимите разходи, платени от крайните бене-
фициери при изпълнението на операциите по 
програмата; неразделна част от сертификата, 
внесен от СО в комисията в съответствие с 
чл. 104 от (ЕО) № 718/2007.

Публичен разход: всяко публично участие 
във финансиране на операции с произход 
бюджета на: 

• участващите страни;
• регионални и местни власти;
• Европейските общности, свързани с 

бюджета на ЕС.

принципите и правилата, заложени в Регламент 
(ЕО)1083/2006, определящ общите разпоредби 
на Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд и отменящ Регламент (ЕО) 1260/1999.

(2) Системата на структурните фондове 
(СФ), използвана в рамките на вътрешните 
граници на Общността, предполага някои 
адаптации за гореупоменатата програма, 
които да вземат под внимание особеностите 
на външната помощ съгласно Инструмен-
та за предприсъединителна помощ (ИПП), 
включително:

а) финансовите таблици, описани в про-
грамата;

б) единен пакет от хармонизирани правила, 
приети от Съвместния комитет за наблюдение, 
се прилага за всички райони, които отговарят 
на критериите за финансиране;

в) правилото за краен срок за усвояване 
на средствата е n+3 години;

г) операциите, подбрани за програмата, 
включват крайни бенефициери от двете 
участващи страни, регистрирани в допусти-
мия граничен регион – местни/регионални/
национални власти или подчинени структури 
на местни/регионални/национални власти; 
ако местната (регионална) структура не е 
юридическо лице, нейната централна орга-
низация – юридическо лице, ако такава съ-
ществува, следва да бъде партньор по проекта; 
партньорите трябва да си сътрудничат най-
малко по един от следните начини за всяка 
операция: съвместно разработване, съвместно 
изпълнение, съвместен екип и съвместно фи-
нансиране, съгласно чл. 95 (2) от Регламент 
на комисията (ЕО) № 718/2007.

(3) Средствата се предоставят от два фи-
нансови източника – средства от ЕФРР, които 
съответстват (поне) на равностойната сума от 
ИПП. Финансовият пакет от допустими разхо-
ди на програмата включва: 85 % финансиране 
от ЕС и задължителните 15% национално 
съфинансиране (разпределено поравно между 
Република България и Република Македония).

(4) Програмата разполага с една обща па-
рична сума, която се разходва съгласно единен 
пакет от правила в избираемата територия 
(съгласно чл. 98 от Регламент на Комисията 
(ЕО) № 718/2007) без географски ограничения.

(5) Поради специфичния характер на ПТГС 
бяха изготвени следните дефиниции:

Програма: документ, съставен и одобрен от 
участващите страни и приет от Европейската 
комисия, който определя стратегия за разви-
тие с набор от тясно свързани приоритети, 
подбрани за подкрепа със средства от ЕС, 
както и национално съфинансиране.
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Предварително финансиране: единна сума за 
предварително финансиране, която ще бъде 
предоставена от комисията на органа, опре-
делен от участващите страни (СО); известие 
за полученото предварително финансиране 
ще бъде изпратено от Управляващия орган 
до Националния партниращ орган в страната 
бенефициер, базирано на информацията от 
органа, отговорен за получаване на помощта.

Договор: писмено споразумение между Уп-
равляващия орган, от една страна, и водещия 
бенефициер или изпълнителя (относно разхо-
дите за техническа помощ), от друга страна, 
уреждащ подробно условията за правилното 
изпълнение на всички задачи и отговорности, 
възложени от Управляващия орган.

Одитна пътека: инструмент за системно 
наблюдаване използването на средствата по 
договора, като резултат от което се прави 
описание на изпълнението на програмата и 
операцията под формата на текстове, таблици 
и графики; описанието включва различните 
нива на заданието и комуникациите, както и 
управлението и предварителния одитен процес, 
чрез което става възможно по-нататъшното 
наблюдение и проследяване; като процеду-
ра одитната пътека има за цел да осигури 
правилно администриране на документите, 
касаещи прилагането на програмата, вклю-
чително регистрирането, разпространението, 
съхранението, архивирането и унищожаването 
на документи; одитната пътека ще се счита за 
правилна,когато е извършена в съответствие 
с чл. 106 от Регламент на Комисията (ЕО) 
№ 718/2007

Нередност: всяко нарушение на разпоредба 
от приложимото законодателство и договори 
вследствие на действие или бездействие от 
страна на лице/а или орган, което има или 
би могло да има за резултат ощетяване бю-
джета на Общността чрез обременяването є 
с неоправдано разходно перо.

Декларация за приключване: документ, който 
оценява валидността на заявлението за пла-
щане на окончателната сума и законността и 
редовността на основните сделки, включени 
във финалната декларация за разходите, ко-
ято трябва да бъде придружена от финален 
контролен доклад на Одитния орган.

Г л а в а  I

ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА

Член 1
Този меморандум за разбирателство оп-

ределя основни правила за изпълнението и 
финансовото управление на програмата, както 
и дефинира функциите на органите, свързани 
с управлението и контрола и разпределени-
ето на функциите (права и отговорности) на 
всички органи, участващи в изпълнението 
на програмата.

Г л а в а  I  I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 2
Участващите страни се споразумяват да 

възложат отговорностите за цялостното упра-
вление на програмата на Република България 
чрез определяне на следните отговорности на 
съответните органи:

(1) С Решение на Министерския съвет 
№ 523 от 31 юли 2007 г. са определени след-
ните институции: 

а) главна дирекция „Управление на терито-
риалното сътрудничество“ в Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството – за единен Управляващ орган за 
програмата;

б) дирекция „Национален фонд“ в Минис-
терството на финансите – за единен Сертифи-
циращ орган и орган, отговорен за получаване 
на средствата от ЕС;

в) изпълнителна агенция „Одит на сред-
ствата от Европейския съюз“ към министъра 
на финансите – за единен Одитен орган;

(2) Националният ИПП координатор 
(НИПАК) представлява Република Маке-
дония пред комисията и осигурява общата 
координация по ИПП, както и координацията 
по отношение на участието на Република Ма-
кедония в трансгранични и транснационални 
програми.

С писмо на правителството на Република 
Македония (№ 11/1669-4 от 10.09.2008 г.) съ-
гласно решенията на правителството на Репуб-
лика Македония (09.12.2006 г.) министърът 
на местното самоуправление е определен за 
координатор по трансграничните програми 
от Националния ИПП координатор (чл. 22, 
ал. 2, буква „б“, чл. 32, ал. 1 от Регламент на 
Комисията (ЕО) № 718/2007 от 12 юни 2007 г.). 
Министерството на местното самоуправле-
ние е определено за Национален партниращ 
орган. Националният ИПП координатор в 
Република Македония ще бъде информиран от 
националния партниращ орган и ще участва 
на срещите, касаещи въпроси по отношение 
на напредъка на изпълнението на програмата.

(3) Националният партниращ орган е 
отговорен за осигуряване на националното 
съфинансиране от Република Македония към 
Република България.

Член 3
За всяко делегиране на права и задължения 

съгласно този меморандум за разбирателство 
или за всяка промяна в договорената систе-
ма за управление, дължащи се на промени в 
институцията, от която са определени един 
или повече органи по програмата, всяка от 
участващите страни ще уведоми УО и НПО в 
писмена форма и промените ще бъдат уредени 
в отделно споразумение или нов меморандум 
за разбирателство.
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Член 4
Без да се ограничава делегирането на права 

и задължения по предходния параграф, Упра-
вляващият орган и Националният партниращ 
орган носят цялата отговорност за правил-
ното изпълнение на всички задачи, които са 
им възложени с програмата, с настоящия 
MP, приложимото законодателство на ЕС и 
националното законодателство.

Г л а в а  I I I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 

Раздел 1
Институционална структура

Член 5
Във връзка с горното участващите страни 

се споразумяват за следното:
(1) Главна дирекция „Управление на терито-

риалното сътрудничество“ в Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
на България действа като Управляващ орган 
(наричан по-долу в текста УО) по смисъла на 
член 13 (2) от Регламент (ЕО) № 1085/2006 и 
в съответствие с чл. 103 от Регламент (ЕО) 
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010.

(2) Министерството на местното само-
управление на Република Македония действа 
като Национален партниращ орган (наричан 
по-долу в текста НПО).

(3) Дирекция „Национален фонд“ в Ми-
нистерството на финансите на Република 
България действа като Сертифициращ орган 
(наричан по-долу в текста СО) в съответствие 
с член 104 от Регламента на Комисията (ЕО) 
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010.

(4) Изпълнителна агенция „Одит на сред-
ствата от Европейския съюз“ в Министер-
ството на финансите на Република България 
(оперативно независим орган) действа като 
Одитен орган (наричан по-долу в текста 
ОО) по смисъла на чл. 33, 102 (2) и 105 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010.

(5) Съгласно разпоредбата на член 108 (1) 
от Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007 
всяка участваща страна определя контрольори, 
които отговарят за удостоверяването на зако-
носъобразността и редовността на разходите, 
декларирани от всеки бенефициер, участващ 
в операцията.

(6) ОО се подпомага от група от одитори 
съгласно член 102 (2) от Регламента на Коми-
сията (ЕО) № 718/2007, която включва равен 
брой представители от всяка участваща страна.

(7) УО, СО и ОО изпълняват задачите, 
възложени в съответствие с гореупоменатите 
регламенти, правилата и процедурите, описани 
в ПТГС и програмното допълнение, одобрен 
от СКН, както и описанието на системите 
за управление и контрол съгласно чл. 114 

и 115 от Регламента на Комисията (ЕО) 
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010 
и този меморандум.

(8) Съвместният комитет за наблюдение 
(наричан по-долу в текста СКН) от името на 
участващите страни съблюдава за ефектив-
ността и качеството на изпълнението на ПТГС 
в съответствие с член 110 от Регламента на 
Комисията (ЕО) № 718/2007. СКН одобрява 
критериите за подбор на проекти и е отго-
ворен за подбора на проекти, които да бъдат 
финансирани.

(9) За административното изпълнение на 
програмата Управляващият орган създава 
Съвместен технически секретариат (наричан 
по-долу в текста СТС) съгласно разпоредбите 
на член 102 (1) от Регламента на Комисията 
(ЕО) № 718/2007. Офисът на Съвместния 
технически секретариат ще се намира в гр. 
Кюстендил, България. Клон на СТС на ма-
кедонска територия ще бъде създаден в гр. 
Струмица. СТС (включително неговият клон 
като част от същия орган) се състои от ра-
вен брой български и македонски експерти, 
наети от УО.

(10) За нуждите на техническата оценка 
(оценката на качеството) на предложенията 
се определят външни независими оценители. 
След процедура за подбор на кандидатите, 
която се провежда от УО и НПО, СКН одо-
брява списък с оценители. В зависимост от 
особеностите на обявата за набиране на пред-
ложения УО/НПО наема еднакъв/балансиран 
брой оценители от двете държави, които да 
извършат техническата оценка.

Раздел 2
Отговорности на структурите, участващи в 

изпълнението на ПТГС

Член 6
(1) Съвместният комитет за наблюдение 

(СКН) се създава в срок от три месеца след 
одобряването на програмата и се състои от 
представители, определени от двете участващи 
страни на принципа на партньорството. СКН 
провежда заседания най-малко два пъти го-
дишно по инициатива на участващите страни 
или на Европейската комисията и се съпред-
седателства от Управляващия орган и Нацио-
налния партниращ орган. Представител/и на 
Европейската комисия или други релевантни 
органи могат да участват в работата на СКН 
с консултативни функции. Отговорностите 
на СКН са в съответствие с раздел 5.1.1 от 
програмата и правилата за работа.

(2) Всички операции се подбират чрез обя-
ви за набиране на предложения, покриващи 
областите, които отговарят на изискванията 
за финансиране. Съвместни операции извън 
обявите за набиране на предложения, могат 
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да бъдат идентифицирани по всяко време след 
приемането на програмата с решение, взето 
от Съвместния комитет за наблюдение.

(3) Подробностите относно състава, пред-
седателството и реда за вземане на решения 
в Съвместния комитет за наблюдение ще 
бъдат определени с правилата за работа на 
СКН, съставени в съгласие между Управля-
ващия орган и Националния партниращ ор-
ган и приети на първото заседание на СКН 
в съответствие с чл.110 (2) от Регламент на 
Комисията (ЕО) № 718/2007.

(4) Решенията се вземат с консенсус в съот-
ветствие с чл. 87 от Регламент на Комисията 
(ЕО) № 718/2007.

Член 7

(1) Съгласно разпоредбата на член 103 (1) 
от Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010, Управля-
ващият орган отговаря за управлението и 
осъществяването на програмата във връзка 
с принципа за стабилно финансово управле-
ние. Отговорностите на УО са определени в 
програмата (раздел 5.1.2).

(2) УО информира НПО и СО за предвари-
телната прогноза за заявленията за плащане за 
настоящата и за следващата финансова година. 
НПО информира НИПАК за предварителна-
та прогноза за плащане за настоящата и за 
следващата финансова година. В съответствие 
с чл.103 от Регламент на Комисията (ЕО) 
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010 и 
за да изпълни задълженията си, Управляващи-
ят орган съвместно с НПО може да подготви 
насоки и други документи, които са част от 
правилата за изпълнение на програмата.

(3) Възстановяване на средствата от Ев-
ропейските фондове на СО, които са били 
неправомерно платени на водещите/крайните 
бенефициери на територията на Р България. 
В тези случаи частта, съответстваща на ма-
кедонското национално съфинансиране, се 
възстановява на НПО във всички случаи, 
в които водещият бенефициер не е успял в 
рамките на една година от получаване на 
средствата да осигури възстановяване на УО 
на изплатената сума.

Член 8
Отговорностите на Националния пар-

тниращ орган са определени в програмата 
(раздел 5.1.3).

Националният партниращ орган в Репуб-
лика Македония е отговорен за:

а) осигуряване и трансфериране на Уп-
равляващия орган в МРРБ на македонското 
национално съфинансиране за даден период, 
като трансферът е на тримесечна основа;

b) възстановяване на УО на средствата 
от Европейските фондове и българското 
национално съфинансиране, които са били 
неправомерно платени на водещите/крайните 
бенефициери на територията на Република 
Македония. Това правило ще се прилага във 
всички случаи и във всеки договор за суб-
сидия (включващ средства от Европейските 
фондове и националното съфинансиране на 
двете партниращи страни), в които водещият 
бенефициер не е успял в рамките на една го-
дина от получаване на средствата да осигури 
възстановяване на УО на изплатената сума.

с) информиране на НИПАК по отноше-
ние на въпроси, касаещи напредъка на ИПП 
програмата между Република България и 
Република Македония.

Член 9

Функциите на Сертифициращия орган 
се изпълняват в съответствие с член 104 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007 
и са определени в програмата (раздел 5.1.5).

За да изпълни функциите си в съответ-
ствие с член 104 от Регламента на Комисията 
(ЕО) № 718/2007, СО може да изготви насо-
ки, инструкции или други документи, които 
следва да бъдат съгласувани с УО и НПО и 
са задължителни за програмата.

Член 10

Функциите на Одитиращия орган се изпъл-
няват в съответствие с член 105 от Регламен-
та на Комисията (ЕО) № 718/2007, изменен 
с Регламент № 80/2010, и са определени в 
програмата (раздел 5.1.6).

Член 11

(1) Функциите на групата от одитори се 
изпълняват в съответствие с член 102 (2) от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007 
и са определени в програмата (раздел 5.1.7).

(2) Групата от одитори ще подпомага ОО 
при изпълнение на одитните дейности под 
негово ръководство.

(3) Групата от одитори включва еднакъв 
брой от всяка страна, участваща в програмата 
(за Република България – представители от 
Изпълнителна агенция „Одит на средствата 
от ЕС“ в Министерството на финансите, и 
за Република Македония – представители 
от Одитния орган за предприсъединителни 
средства от ЕС – Държавната одитна институ-
ция). Групата от одитори се сформира в срок 
от три месеца след вземане на решението за 
одобрение на трансграничната програма и ще 
приеме своите процедурни правила в срок от 
три месеца след създаването на групата от 
одитори. Групата от одитори се председател-
ства от представител от ОО.
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Член 12

Функциите на контрольорите се изпълняват 
в съответствие с разпоредбите на член 108 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010, и са опреде-
лени в програмата (раздел 5.1.8).

Член 13

Външни независими оценители извършват 
техническата оценка на проектните предло-
жения, след като СТС извърши проверката за 
административно съответствие и съответствие 
с критериите за допустимост, определени в 
програмата (раздел 5.2.5). Оценителите трябва 
да имат задълбочено познание и богат опит 
по отношение на въпросите, за чиято оценка 
са отговорни.

Член 14

(1) Функциите на Съвместния технически 
секретариат се изпълняват в съответствие с 
разпоредбите на член 102 от Регламента на 
Комисията (ЕО) № 718/2007 и са определени 
в програмата (раздел 5.1.4).

(2) Съвместният технически секретариат 
се финансира от Приоритетна ос „Техническа 
помощ“.

(3) Персоналът на Съвместния технически 
секретариат (СТС) ще бъде нает с договор от 
Управляващия орган, а персоналът в клона на 
СТС ще бъде нает с договор от Националния 
партниращ орган.

(4) Съвместният технически секретариат 
ще включва международен екип от двете 
участващи страни. Броят и квалификацията 
на персонала трябва да е в съответствие с 
отговорностите.

(5) Персоналът на Съвместния технически 
секретариат ще бъде нает от Управляващия 
орган или от упълномощена от УО органи-
зация с договор. Трудовите отношения на 
персонала в главния офис на СТС се регу-
лират съобразно българското законодател-
ство. За чуждестранни лица, които ще бъдат 
наети на работа в главния офис, няма да се 
изисква разрешително за работа. Трудовите 
отношения на персонала в клона на СТС се 
регулират съобразно законодателството на 
страната партньор.

Член 15

Цялата официална кореспонденция между 
Управляващия орган/Национален партниращ 
орган/Сертифициращия орган/Одитиращия 
орган, от една страна, и Комисията, от друга 
страна, ще бъде копирана/препращана до 
всички тях.

Г л а в а  I V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ 

Раздел 1
Национално съфинансиране и финансиране 

от ЕФРР/ИПП

Член 16
(1) Финансирането от Европейските фон-

дове съставлява 85 % от бюджета.
(2) Плащанията от Комисията са под 

формата на авансови, междинни и крайни 
плащания.

(3) Националното съфинасиране на програ-
мата съставлява 15 % от бюджета и е осигу-
рено поравно от двете партниращи страни, 
съответно 7,5 % от Република България и 
7,5 % от Репуб лика Македония.

(4) НПО ще осигури навременното и 
правилно трансфериране на националното 
съфинансиране към УО с изключение на на-
ционалното съфинансиране по Приоритетна 
ос „Техническа помощ“. НПО ще има въз-
можността да разходва средства за дейности 
по бюджета на Приоритетна ос „Техническа 
помощ“ на територията на Република Маке-
дония и извън нея, свързани с програмата, от 
името на УО и в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕО) № 718/2007 и решенията 
на СКН.

(5) Национално съфинансиране от участва-
щите страни се ползва заедно със средствата 
от ЕФРР/ИПА – за финансиране на операции, 
включени в програмата.

Член 17
В случай, че в края на периода за изпъл-

нението на програмата стане ясно, че двете 
страни са превели повече национални сред-
ства, отколкото са били реално използвани, 
тези средства ще бъдат възстановени обратно 
в националните бюджети.

Раздел 2 
Банкова сметка

Член 18
(1) Сертифициращият орган получава ев-

ропейските средства от комисията в банкова 
сметка в евро, открита в търговска банка на 
територията на Република България.

(2) Управляващият орган получава нацио-
налното съфинансиране от НПО (с изключение 
на Техническата помощ), средствата от Евро-
пейските фондове и българското национално 
съфинансиране, от СО за финансиране на 
дейностите по програмата в банкова сметка 
в евро в търговска банка на територията на 
Република България.

(3) Сумите на разходите, направени в на-
ционална валута, ще бъдат конвертирани в 
евро по месечния счетоводен обменен курс на 
комисията (Infor-euro) (съгласно чл. 127 – 3(2) 
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от Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007). 
Този обменен курс ще се публикува от коми-
сията в електронен вид всеки месец.

Раздел 3 
Обменен курс и лихви

Член 19

Водещите бенефициери, включително 
крайните бенефициери в участващите страни, 
които не са приели еврото като тяхна валута 
към датата на заявлението за плащане, трябва 
да конвертират в евро сумите на разходите, 
направени в национална валута.

Сумите на разходите, направени в нацио-
нална валута, ще бъдат конвертирани в евро 
по месечния счетоводен обменен курс на 
комисията (Infor-euro) за месеца, през който 
разходът е представен от крайния бенефициер 
на контрольорите, посочени в чл. 108 на Ре-
гламента на Комисията (ЕО) № 718/2007. Този 
обменен курс ще се публикува от Комисията 
в електронен вид всеки месец.

Член 20

Разликите в обменния курс, които въз-
никват между обменния курс, упоменат в 
чл. 19, и обменния курс, ползван за обмяна на 
средствата в евро, ще бъдат поети съответно 
от водещия/крайния бенефициер.

Член 21

Всяка начислена лихва ще бъде прехвър-
лена към ресурсите на програмата и ще бъде 
декларирана в Комисията по време на закри-
ването на програмата (съгласно чл. 129 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007).

Раздел 4
Договори за финансиране и плащане на бе

нефициерите

Член 22

Въз основа на решението на СКН относно 
предложенията за операции и съответния фи-
нансов план, представени за одобрение, УО 
сключва от свое име договор за финансиране 
(включващ наличните средства от европей-
ските фондове и съответното национално 
съфинансиране) с водещия бенефициер за 
изпълнение на операциите. За да се осигури 
правилно и ефективно изпълнение на опера-
циите, договорът за финансиране може да се 
сключи само след като УО получи потвърж-
дение, че има установени адекватни системи 
за контрол.

Член 23

Договор за финансиране с водещия бенефи-
циер на одобрения проект ще бъде изготвен от 
МА/СТС по определен образец с приложения, 

предварително разработени и одобрени от 
СКН. Изпълнението на проекта ще старти-
ра само когато договорът за финансиране е 
подписан и от двете страни – УО и водещия 
бенефициер от двете партниращи страни.

Член 24
Финансиране на бенефициера ще бъде 

осигурено само и единствено за дейностите, 
които осъществяват операциите, описани в 
предложението, одобрено от СКН.

Член 25
Договорът за финансиране се сключва в 

евро (€). Публичното финансиране за всички 
подписани договори ще съблюдава същото 
съотношение на средствата от Общността и 
националното съфинансиране, определени в 
програмата.

Член 26
Официалният език на програмата е ан-

глийски. Всяка комуникация с водещия 
бенефициер се извършва само на английски 
език, като водещият бенефициер е отговорен 
да предаде информацията на другите парт-
ньори по проекта.

Член 27
Всеки договор между УО и водещия бенефи-

циер включва клауза, че в случай на нередности 
държавата, в която се намира бенефициерът, 
носи отговорността за извършване на адми-
нистративни и съдебни процедури съгласно 
националното си законодателство за възста-
новяване на неправомерно платените суми.

Член 28
Плащанията към водещите бенефициери 

могат да се извършват само ако водещият бе-
нефициер представи доказателство за напредък 
на дейностите и разходите за осъществяване 
на операциите са верифицирани от контро-
льор. Водещият бенефициер представя редовни 
отчети за напредъка, искания за плащане и 
фактури, проверени в съответствие с изис-
кванията, определени в раздел 5. Отчетите за 
напредъка се състоят от отчет за дейностите 
и финансов отчет, включващ таблица, указ-
ваща отчетния период и съответните разходи 
по всяко бюджетно перо. Финансовият отчет 
трябва да бъде подписан от контрольора/ите.

Член 29
Сертифициращият орган и Управляващи-

ят орган трябва да гарантират, че водещите 
бенефициери получават целите суми за фи-
нансиране на операциите в срок.

Член 30
Въз основа на документите (исканията за 

плащане) Управляващият орган подава искане 
за македонско съфинансиране до Национал-
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ния партниращ орган и искане за отпускане 
на средства от ЕС и българското национално 
съфинансиране до Сертифициращия орган, 
регулярно и в стандартна форма.

Член 31

Искане за отпускане на средства се изготвя 
в евро за началния аванс, за междинното или 
крайното плащане към водещия бенефициер. 
Авансово плащане се осигурява само за дого-
вори, които са вече подписани, и в рамките 
на сумите, определени в договорите. Искани-
ята за междинни или финални плащания се 
базират на реално направени разходи.

Член 32

Управляващият орган носи отговорността 
за плащане само на избираемите разходи в 
рамките на одобрените лимити съгласно це-
лите на операциите и съответните правила 
на Общността и националните разпоредби на 
участващите страни.

Член 33
(1) Водещият бенефициер отговаря за 

разпределението на средствата към всички 
партньори.

(2) Средствата ще се отпускат в евро (€) 
по банкова сметка, посочена от бенефици-
ера и вписана в договора за финансиране. 
Рискът от промяната в обменния курс ще 
бъде поет от водещия бенефициер и крайните 
бенефициери.

(3) Водещият партньор сключва спора-
зумение за отношенията си с партньорите, 
участващи в операцията, което включва и 
разпоредби, гарантиращи стабилно финан-
сово управление на средствата, отпуснати 
за операцията, както и споразумения за 
възстановяване на неправомерно платените 
средства.

Член 34

Правилата за допустимост на разходите 
ще бъдат описани в отделни документи, из-
готвени в съответствие с чл. 34 и чл. 89 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010. Разработените 
документи ще бъдат одобрени от Съвместния 
комитет за наблюдение.

Раздел 5
Системи за контрол

Член 35

Контрольорите носят отговорността за 
проверката на доставката на финансирани-
те стоки и услуги, законосъобразността на 
декларираните от бенефициера разходи, че 
тези разходи са действително извършени и са 
в съответствие с правилата на Общността и 

националните разпоредби, както и с условията 
на договора за финансиране, включително с 
правилата за избираемост на разходите, преди 
да бъдат извършени каквито и да са плащания 
към водещите бенефициери. УО следва да се 
увери, че разходите на всеки водещ/краен 
бенефициер са били проверени/верифицирани 
от контрольор.

Член 36

УО следва да се увери, че системата за кон-
трол на проектно ниво гарантира, че всички 
допълнителни документи, изискващи се за 
осъществяване на адекватна одитна пътека 
и касаещи направените разходи и плащания 
са записани, съхранени в електронен вид и 
са налице, системата за контрол е изградена 
и проверките/верификациите, а също така и 
одитите на операциите са извършени.

Член 37

Системата за контрол трябва да осигурява 
„верифициране на разходите“, което да по-
твърждава законосъобразността и редовността 
на разходите, декларирани от водещите/край-
ните бенефициери. Потвърждението произлиза 
от контрольора.

Член 38

В случай, че УО има съмнения относно 
доброто функциониране на системата за кон-
трол, УО съвместно с Националния партниращ 
орган вземат мерки за подходящо решение.

Член 39

УО гарантира, че всички неуредени въ-
проси ще бъдат изцяло изяснени, преди да 
се приемат искания за плащане. Няма да се 
приемат молбите за плащания и няма да се 
правят плащания към водещите бенефициери 
до представянето на пълна и задоволителна 
информация на системата за контрол.

Член 40

В съответствие с чл. 103 от Регламента 
на Комисията (ЕО) № 718/2007, изменен с 
Регламент № 80/2010, Управляващият орган 
осигурява поддържането и функционирането 
на подходяща счетоводна система.

Сертифициращият орган създава своя 
счетоводна система и е отговорен за поддър-
жането на счетоводни данни в електронна 
форма, касаещи заявените разходи пред Ев-
ропейската комисия.

Член 41

За да се осигури взаимно разбиране на 
правилата, прилагани за контрол, участващите 
страни ще разработят специфични наръчници 
за изпълнение, включително подробни кон-
тролни листове.
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Раздел 6
Одит

Член 42
Одитите трябва да бъдат извършвани по 

начин, който да гарантира в разумна степен 
ефективното функциониране на системите за 
управление и контрол на програмата и въз 
основата на съответната извадка да потвърдят 
разходите, декларирани пред ЕК.

Член 43
ОО заедно с групата одитори гарантират, 

че одитите се извършват в съответствие с 
международните одиторски стандарти и ме-
тодологията, осигурена от ЕК.

Член 44
Одитният орган ще извършва одитната 

дейност съгласно одобрен от Одитния орган 
и от групата на одиторите годишен одитен 
план и той ще се актуализира при възникнала 
необходимост.

Член 45
ОО представя становище на комисията за 

потвърждаване на ефективното функциони-
ране на въведените системи за управление 
и контрол. Към годишните становища е 
приложен и годишен контролен доклад, съ-
държащ констатациите от извършените одити 
за съответния период, съгласно чл. 105 от 
Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010.

Член 46
Ако единният годишен контролен доклад/

становище не позволява да се използва не-
квалифицирано становище за годишното ста-
новище, съгласно Регламента на Комисията 
(ЕО) № 718/2007), УО посочва причините и 
оценява мащаба на проблема и финансовия 
ефект от него в съответствие с Регламента 
на Комисията (ЕО) № 718/2007.

Член 47
Одитите установяват кога определени про-

блеми са със системен характер. В случай на 
системни нередности се правят предложения 
за финансови корекции или промени в сис-
темите за управление и контрол като цяло.

Член 48
ОО подготвя и представя декларация за 

приключване, придружена с финалния контро-
лен доклад, в съответствие с Регламента на 
Комисията (ЕО) № 718/2007. Отговорностите 
между ОО и групата на одиторите са поделени.

Член 49
ОО, подкрепен от групата на одиторите, 

сътрудничи с комисията за координиране на 
одитни планове и одитни методи и за незабавна 
обмяна на резултатите от направените одити.

Раздел 7
Заявление за плащане към Европейската 

комисия

Член 50
Основната задача на Сертифициращия 

орган е да изготви и предаде на Комисията 
сертифицираните декларации за разход и 
заявленията за плащане.

Член 51
СО изготвя заверени отчети за разходите. Въз 

основа на сертифицираните отчети за разходи, 
получени от УО, СО представя заявленията за 
плащане в Европейската комисия. Сертифици-
раните (заверени) отчети за междинни и крайни 
разходи, както и заявленията за плащане се 
изготвят в съответната форма съгласно чл. 104 
от Регламента на Комисията (ЕО) № 718/2007, 
изменен с Регламент № 80/2010.

Член 52
Не по-късно от 30 април всяка година СО 

представя на Европейската комисия предва-
рителна прогноза за вероятните заявления 
за плащане за текущата и за следващата 
финансова година.

Раздел 8
Нередности и възстановяване на неправомерно 

платени средства

Член 53
Всяка участваща държава (чл. 114 от Ре-

гламент на Комисията (ЕО) № 718/2007) е 
отговорна за предотвратяването, откриването 
и отстраняването на нередностите и възстано-
вяването на неправомерно платените средства 
(вкл. лихвата за просрочие) в срок до една 
година от регистрирането на нередността. Те 
трябва да уведомят Комисията и да я инфор-
мират за напредъка по административните и 
правните процедури. 

Без значение в коя от участващите страни 
е отговорността за откриването и отстранява-
нето на нередностите и възстановяването на 
неправомерно платените средства, УО/НПО 
трябва да осигури всяка сума, платена в ре-
зултат на нередност, да бъде възстановена от 
водещия бенефициер. Крайните бенефициери 
трябва да възстановят неправомерно платени-
те средства на водещия бенефициер съгласно 
съществуващо споразумение между тях. Ако 
водещият бенефициер не успее да осигури 
възстановяване на средствата от крайния 
бенефициер, участващата страна, от която е 
съответният краен бенефициер, ще възстанови 
на СО неправомерно платените средства на 
крайния бенефициер. Подробно описание на 
процедурите по нередностите ще бъде изготвено 
в глава „Нередности“ на програмния наръчник.

Член 54
Националният партниращ орган в съответ-

ствие с чл. 138 от Регламент на Комисията 
(ЕО) № 718/2007 е отговорен за докладване 
на установените нередности при усвояване на 
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средствата от Европейските фондове на воде-
щите бенефициери/крайните бенефициери на 
територията на Република Македония.

Член 55
Ако УО направи разходи за правни кон-

султации или съдебни такси по време на 
процедурата по възстановяване на средствата, 
те ще бъдат възстановени на УО от водещия 
бенефициер или страната, в която се нами-
ра въпросният бенефициер, при условие, че 
страната е била информирана и участва в 
процедурата за връщане на средствата (Ре-
гламент 1828/2006).

Раздел 9 
Техническа помощ

Член 56
Приоритетна ос „Техническа помощ“ е в 

размер на 10 % от бюджета на програмата.

Член 57
В съответствие с индикативния бюджетен 

план, одобрен от СКН, УО в координация с 
НПО изготвя подробна разбивка на дейности-
те по приоритетна ос „Техническа помощ“, 
очертаваща индикативно средствата за всяка 
от страните.

Член 58
(1) Бенефициерите по приоритетна ос 

„Техническа помощ“ са определени в програ-
мата (раздел 4.3 Приоритетна ос „Техническа 
помощ“).

(2) НПО има възможност да изразходва 
средства от бюджета по приоритетна ос 
„Техническа помощ“ за дейности по техни-
ческа помощ на територията на Република 
Македония и в чужбина, когато това касае 
програмата, от името на УО и в съответствие 
с изискванията на ИПА регламентите и ре-
шенията на СМК.

Член 59
Специфични и детайлни правила за техни-

ческата помощ ще бъдат разработени от УО в 
координация с НПО в процедурен наръчник.

Г л а в а  V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 60
Специфичните правила за организиране на 

търгове, сключване на договори и изпълне-
ние на програмата ще бъдат разработени от 
участващите страни. Подробни наръчници за 
изпълнението на програмата ще бъдат изгот-
вени от Управляващия орган в координация 
с Националния партниращ орган.

Член 61
Тръжните процедури за услуги, доставки и 

строителни работи в цялата избираема област 
на програмата и на територията на Републи-
ка България и на територията на Република 
Македония трябва да са в съответствие с част 
2, дял IV, глава 3 от Регламент (ЕК Евратом) 

№ 1605/2002 за Финансовите правила, касаещи 
общия бюджет на Европейските общности, и 
част 2, дял III, глава 3 от Регламент (ЕК Ев-
ратом) № 2342/2002, както и Решение на ЕК 
С (2007) 2034 „Правила и процедури за услуги, 
доставки и строителни работи, финансирани от 
общия бюджет на Европейските общности за 
целите на сътрудничеството с трети страни“, 
с изключение на раздел II.8.2.

Член 62
В случай на неясни и/или неуредени в този 

меморандум за разбирателство въпроси двете 
страни се споразумяват да намерят приятелско 
и взаимно приемливо решение. Ако страните 
не успеят да се споразумеят, всички спорове, 
възникнали във връзка с този меморандум, ще 
бъдат решавани от Софийския градски съд.

Член 63
Участващите страни ще подпомагат Уп-

равляващия орган, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Националния партниращ орган, 
Съвместния комитет за наблюдение и Съвмест-
ния технически секретариат в техните усилия 
да изпълнят задачите съгласно правилата на 
програмата и в съответствие с разпоредбите 
на този меморандум за разбирателство.

Член 64
Всяка писмена кореспонденция между стра-

ните, органите и бенефициерите, участващи в 
изпълнението на програмата, се осъществява 
на английски език.

Член 65
Този меморандум е изготвен и подписан в 

три оригинални екземпляра, всеки от които 
на английски език и на официалните езици 
на двете страни – български език съгласно 
Конституцията на Република България и 
македонски език съгласно Конституцията на 
Република Македония. Трите текста имат ед-
наква сила, а в случай на спор за меродавен 
ще се счита текстът на английски език.

Член 66
Меморандумът за разбирателство за изпъл-

нението на ИПП Програмата за трансгранично 
сътрудничество между България и Македония 
влиза в сила от датата на получаване на втората 
от нотите, с които страните се уведомяват по 
дипломатически път, че са изпълнени изис-
кванията на съответните им законодателства 
за влизането му в сила.
За Република  За Република
България: Македония:
Росен Плевнелиев –  Муса Джафери – 
министър на регио- министър на 
налното развитие и  местното
благоустройството, самоуправление,
от името на българ- от името на македон-
ското правителство ското правителство
4549
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Правилник за изменение на Устройствения 
правилник на областните дирекции „Земе
делие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9 

и 73 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 17 думите „Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси (ЗПРКИ)“ се заменят със „Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси (ЗПУКИ)“.

§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. в т. 17 абревиатурата „ЗПРКИ“ се заменя 

със „ЗПУКИ“;
2. в т. 18 абревиатурата „ЗПРКИ“ се заменя 

със „ЗПУКИ“.
§ 3. В чл. 14 т. 13 и 14 се отменят.
§ 4. Приложението към чл. 6, ал. 2 се из-

меня така:

„Приложение  
към чл. 6, ал. 2

Обща численост на областните дирекции 
„Земеделие“, в т.ч. и на общинските служби 
по земеделие към тях – 1717 щатни бройки

Областна дирекция „Земеделие“ – 
Благоевград 76
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Бургас 78
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Варна 73
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Велико Търново 62
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Видин 60
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Враца 74
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Габрово 35
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Добрич 69
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Кърджали 52
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Кюстендил 50
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Ловеч 56
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Монтана 59
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Пазарджик 61
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Перник 45
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Плевен 70
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Пловдив 111
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Разград 51
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Русе 49
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Силистра 49

Областна дирекция „Земеделие“ – 
Сливен  42
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Смолян  61
Областна дирекция „Земеделие“ – 
София-град  53
Областна дирекция „Земеделие“ – 
София област  107
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Стара Загора  65
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Търговище  40
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Хасково  66
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Шумен  63
Областна дирекция „Земеделие“ – 
Ямбол   40“

Заключителни разпоредби
§ 5. Директорите на областните дирекции 

„Земеделие“ утвърждават ново длъжностно раз-
писание на съответната дирекция, съгласувано с 
министъра на земеделието и храните, в 7-дневен 
срок от влизането в сила на правилника.

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър: Св. Боянова
4724

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК 

за устройството и дейността на Център за 
контрол и оценка на качеството на училищ

ното образование

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устрой-
ството и дейността на Център за контрол и 
оценка на качеството на училищното образова-
ние (ЦКОКУО), наричан по-нататък „центъра“.

Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо 
научно-информационно звено – юридическо 
лице със седалище и адрес на управление 
София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.

(2) Центърът е второстепенен разпоре-
дител с бюджетни кредити по бюджета на 
Министерството на образованието, младежта 
и науката (МОМН).

(3) Центърът е с обща численост на пер-
сонала 25 щатни бройки.

Чл. 3. Центърът осъществява своята дей-
ност, като:

1. разработва системи за контрол на ка-
чеството на училищното образование;

2. разработва модели и механизми за 
вътрешно и външно оценяване в училищното 
образование;
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3. разработва и предоставя на МОМН из-
питни материали за различни видове изпити;

4. участва в създаването на организация 
за провеждане на различни видове изпити 
на национално ниво, съгласувано с МОМН 
и Регионалните инспекторати по образова-
нието (РИО);

5. разработва изпитни материали, орга-
низира и провежда изпити за установяване 
степента на владеене на български език при 
придобиване на българско гражданство по 
натурализация и владеенето на български език 
и професионалната терминология на българ-
ски език от чужденците за упражняване на 
медицинска професия в Република България;

6. анализира показателите, характеризира-
щи качеството на училищното образование;

7. оценява системите за поддържане на 
качеството на училищното образование;

8. съдейства на МОМН, като предоставя 
резултатите и изводите от контрола и оцен-
ката на качеството на училищното обучение;

9. участва в международни изследвания, 
свързани със средното образование, анализира 
и популяризира резултатите от тях. 

Чл. 4. Центърът се финансира със сред-
ства от:

1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи.

Г л а в а  в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 5. Центърът се управлява и предста-
влява от директор, който се назначава от 
министъра на образованието, младежта и 
науката въз основа на конкурс, проведен по 
реда на Кодекса на труда. 

Чл. 6. Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за 

цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред органи, 

организации и лица и сключва договори с 
физически и юридически лица в съответствие 
с предоставените му правомощия;

3. подпомага изпълнението на държавната 
политика за оценяване качеството на учи-
лищното образование; 

4. организира разработването на системи 
за контрол на качеството на училищното 
образование;

5. подпомага МОМН при организирането на 
контрол и оценка на качеството на професио-
налното образование и обучение в системата 
на народната просвета; 

6. отговаря за организирането и провежда-
нето на изпити за установяване степента на 
владеене на български език при придобиване 
на българско гражданство по натурализация 
и владеенето на български език и професио-
налната терминология на български език от 
чужденците за упражняване на медицинска 
професия в Република България;

7. подпомага организирането на различни 
видове изпити на национално ниво;

8. извършва контролни дейности, свързани 
с качеството на училищното образование, 
възложени от МОМН;

9. организира и контролира изготвянето на 
изпитни материали и ги предоставя на МОМН;

10. популяризира дейността на центъра и 
организира и контролира участието в между-
народни изследвания, свързани с училищното 
образование;

11. изготвя и представя на министъра на 
образованието, младежта и науката годишен 
доклад-анализ за дейността на центъра;

12. съставя бюджет и отговаря за законосъ-
образното, целесъобразното и икономичното 
разпореждане с бюджетни средства;

13. представя на МОМН периодичен и 
годишен отчет за изпълнението на бюджета 
на центъра;

14. контролира и отговаря за законосъобраз-
ното използване, стопанисване и поддръжка 
на собствеността, предоставена за ползване 
на центъра;

15. сключва и прекратява трудовите дого-
вори със служителите в ЦКОКУО по реда на 
Кодекса на труда и утвърждава длъжностните 
им характеристики;

16. изготвя и утвърждава длъжностното 
разписание, съгласувано с МОМН;

17. утвърждава правилник за вътрешния 
трудов ред на центъра;

18. осигурява безопасни условия на труд;
19. контролира и отговаря за правилното 

водене и съхраняване на задължителната 
документация.

Чл. 7. Центърът е структуриран в три 
отдела: 

1. отдел „Качество на училищното обра-
зование“;

2. отдел „Анализи и международни из-
следвания“; 

3. отдел „Административно-правно и фи-
нансово-счетоводно обслужване“. 

Чл. 8. Отдел „Качество на училищното 
образование“ осъществява следните дейности:

1. разработва системи за контрол на ка-
чеството на училищното образование;

2. разработва и апробира модели и меха-
низми за вътрешно и външно оценяване в 
училищното образование;

3. инициира предложения за различни 
видове изпити на национално ниво и усъ-
вършенстване на нормативната уредба за 
провеждане на контролни дейности, свързани 
с подобряване на качеството на училищното 
образование;

4. организира разработването и апроби-
рането на изпитни материали за различни 
видове изпити;

5. създава, поддържа и актуализира база 
данни с изпитни материали;

6. участва в организацията и провеждането 
на различните видове контролни дейности, 
свързани с качеството на училищното обра-
зование;
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7. съвместно с МОМН и други институции 
организира дейности за контрол и оценка на 
професионалното образование и обучение;

8. участва в създаването на организация 
за провеждане на различни видове изпити на 
национално ниво, съгласувано с МОМН и РИО;

9. изготвя предложения за състава на ко-
мисиите за подготовка и за експертна оценка 
на изпитни материали за държавни зрелостни 
изпити и за различни видове изпити;

10. съдейства за инструктиране на РИО, 
директори на училищата и отговорници по 
информационна сигурност на изпитите на 
национално ниво;

11. разработва изпитни материали, орга-
низира и провежда изпити за установяване 
степента на владеене на български език при 
придобиване на българско гражданство по 
натурализация и владеенето на български език 
и професионалната терминология на българ-
ски език от чужденците за упражняване на 
медицинска професия в Република България;

12. подпомага съответните дирекции в 
МОМН при изготвянето на учебно-изпитни 
програми;

13. подпомага директора на центъра при 
изготвянето на периодични доклади до МОМН 
за качеството на училищното образование. 

Чл. 9. Отдел „Анализи и международни 
изследвания“ осъществява следните дейности: 

1. проучва и анализира системите за контрол 
на качеството на училищното образование 
в страните от Европейския съюз и в други 
страни с цел използване на положителния 
опит и добрите практики;

2. съдейства на страните от Европейския 
съюз и други международни партньори, като 
предоставя информация за положителния 
опит и добри практики в Република Бълга-
рия в областта на контрола и оценяването 
на качеството на училищното образование; 

3. подготвя тематични изследвания за 
качеството на училищното образование на 
национално ниво;

4. провежда международни и национални 
изследвания на качеството на училищното 
образование в Република България;

5. организира и поддържа мрежа от тестови 
администратори за провеждане на междуна-
родни и национални изследвания на качеството 
на училищното образование;

6. обработва и анализира данните от 
международни и национални изследвания 
на качеството на училищното образование и 
разработва и публикува доклади с резултатите 
от изследванията;

7. участва в създаването и поддържането 
на информационна мрежа за заявяване на 
участие в изпити на национално ниво;

8. осигурява вярно репродуциране на 
изпитни материали в съдържателен и коли-
чествен план;

9. осигурява информационна сигурност 
при печатане, разпространение и проверка 
на изпитни материали;

10. предлага и прилага механизми за 
засекретяване и разсекретяване на изпитни 
материали за изпити на национално ниво;

11. осигурява правилното използване на 
софтуерен продукт и оптически четец за обра-
ботка на данни от изпити на национално ниво;

12. анализира съдържателните и организа-
ционните проблеми, свързани с провеждането 
на различни видове изпити на национално 
ниво, и подготвя статистическа информация, 
която предоставя на МОМН;

13. участва в организацията и провежда-
нето на изпити за установяване степента на 
владеене на български език при придобиване 
на българско гражданство по натурализация 
и владеенето на български език и професио-
налната терминология на български език от 
чужденците за упражняване на медицинска 
професия в Република България.

Чл. 10. Отдел „Административно-правно и 
финансово-счетоводно обслужване“ осъщест-
вява следните дейности:

1. осъществява процесуалното представи-
телство на центъра;

2. осигурява управлението на собственост-
та, предоставена за ползване на центъра;

3. изготвя документите по възникване, 
изменение и прекратяване на трудовите пра-
воотношения на служителите в центъра;

4. води и съхранява трудовите досиета на 
служителите;

5. организира и контролира деловодната 
дейност и движението на кореспонденцията;

6. организира правилното ползване и съх-
раняване на документацията;

7. извършва финансово-счетоводното об-
служване в съответствие с нормативните 
документи, отнасящи се за второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити;

8. организира законосъобразното и целесъ-
образното разходване на средствата съгласно 
утвърдения бюджет;

9. организира и извършва цялостното мате-
риално-техническо снабдяване и обслужване 
на центъра.

Г л а в а  т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
НА ЦЕНТЪРА

Чл. 11. Организацията на работата на 
центъра се осъществява в съответствие с раз-
поредбите на този правилник и правилника 
за вътрешния трудов ред.

Чл. 12. Служителите в центъра изпълняват 
възложените им задачи съобразно този пра-
вилник и длъжностните им характеристики.

Чл. 13. (1) Документите, изпратени до цен-
търа от държавни органи, от юридически или 
от физически лица, се завеждат във входящ 
регистър.

(2) При завеждане на документите се из-
вършва проверка за наличието на материали-
те, посочени в тях, и се образува служебна 
преписка.
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Чл. 14. Директорът разпределя служебните 
преписки с резолюция до служителите. Резолю-
цията съдържа указание, срок за изпълнение, 
дата и подпис.

Чл. 15. Изходящите документи се съставят 
в два екземпляра, като оставащият в дело-
водството за съхранение екземпляр съдържа 
инициалите и подписа на служителя, който е 
изготвил документа, и датата на изготвянето.

Чл. 16. (1) В центъра се води следната 
задължителна документация:

1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите;
6. книга за контролната дейност.
(2) Задължителната документация се но-

мерира, прошнурова и подпечатва с печата 
на центъра.

Чл. 17. Работното време на центъра е от 
9 до 17,30 ч. с почивка от половин час в пе-
риода 12,30 – 14 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание 

чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просве-
та и отменя Правилника за устройството и 
дейността на Център за контрол и оценка на 
качеството на образованието (обн., ДВ, бр. 63 
от 2005 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.). 

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на разпоредбите на чл. 3, т. 5, 
чл. 6, т. 6, чл. 8, т. 11 и чл. 9, т. 13, които 
влизат в сила два месеца след обнародването. 

Министър: С. Игнатов 
4613

Диметил 
етер

Производство на 
обезмаслени про-
дукти от животин-
ски протеини

0,009 mg/kg в обез-
масления протеи-
нов продукт

§ 3. В приложение № 3 към чл. 6 в края 
се добавят редове:

Метанол 1,5 mg/kg

Пропан-2-ол 1 mg/kg

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 15 септем-

ври 2011 г. 
За министър: Г. Павлова

4583

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н2 
от 6 април 2011 г.

за създаване, поддържане и предоставяне на 
информацията от автоматизирана информа
ционна система „Археологическа карта на 

България“

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за 
създаването и поддържането на автомати-
зираната информационна система „Архео-
логическа карта на България“ (АИС АКБ) 
и предоставянето на информацията от нея. 

Чл. 2. (1) Автоматизираната информа-
ционна система „Археологическа карта на 
България“ представлява база данни, която 
съдържа информация за археологическите 
обекти в Република България.

(2) Базата данни на АИС АКБ се създава 
в Националния археологически институт с 
музей при Българската академия на науките 
(НАИМ при БАН), поддържа се и е достъпна 
чрез интернет. 

Чл. 3. (1) Информацията от база данни АИС 
АКБ се ползва само за дейности, свързани с 
проучването, опазването и популяризирането 
на археологическото наследство.

(2) Редът за достъпа до базата данни на 
АИС АКБ е определен в глава трета.

Чл. 4. Методическото и научното ръко-
водство на дейностите по създаване и под-
държане на АИС АКБ се осъществяват от 
НАИМ при БАН. 

Чл. 5. Финансирането на дейности по 
създаването и поддържането на АИС АКБ 
се осъществява в рамките на бюджетите на 
Министерството на културата, Министер-
ството на образованието, младежта и нау-
ката, Националния институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН), НАИМ при 
БАН, Центъра за подводна археология (ЦПА), 
регионалните и общинските музеи.

Чл. 6. (1) Базата данни на АИС АКБ е за-
щитена по смисъла на Закона за авторското 
право и сродните му права.

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 9 от 2002 г. за изискванията към 
използването на екстракционни разтворители 
при производството на храни и хранителни 

съставки (ДВ, бр. 44 от 2002 г.)

§ 1. В допълнителните разпоредби се съз-
дава § 1а:

„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоред-
бите на Директива 2009/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за сближаване на за-
конодателствата на държавите членки относно 
есктракционните разтворители, използвани 
в производството на храни и съставките на 
храни (ОВ, L 141 от 23.04.2009 г.), изменена 
с Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 
26 август 2010 г. (OB, L 225 от 27.08.2010 г.).“

§ 2. В приложение № 2 към чл. 5 в края 
се добавя ред:

„

“

“

„
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(2) При използване на информация от 
АИС АКБ задължително се посочват авто-
рът и номерът на регистрационната карта в 
базата данни.

Г л а в а  в т о р а

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АИС АКБ

Чл. 7. (1) Базата данни на АИС АКБ се създава 
чрез регистрационни карти за всеки археологи-
чески обект след извършено теренно археоло-
гическо проучване. Регистрационните карти 
съдържат данните, посочени в приложението.

(2) Регистрационните карти се изготвят 
и за всички археологически обекти, незави-
симо дали са открити в резултат на теренни 
археологически проучвания или са станали 
известни при строителни, земеделски, добив-
ни, благоустройствени, подводни или други 
дейности, свързани с нарушаване на земната 
повърхност, или след разкопки, проведени 
без разрешение по чл. 148, ал. 1 от Закона за 
културното наследство (ЗКН). 

Чл. 8. (1) Регистрационните карти за АИС 
АКБ се изготвят от лица, които притежават 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ по специалност от професионално 
направление „История и археология“ и са в 
договорни отношения с българска културна 
или научна организация или университет, осъ-
ществяващи дейностти, свързани с опазване 
на археологическото наследство.

(2) Достоверността на информацията, 
въведена в регистрационната карта, се удос-
товерява с подписа на автора. 

Чл. 9. (1) Управлението на база данни 
АИС АКБ се осъществява от национални и 
регионални администратори.

(2) Национални и регионални администра-
тори могат да бъдат археолози, притежаващи 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ по специалност от професионално 
направление „История и археология“.

(3) Националните и регионалните ад-
министратори се определят със заповед на 
министъра на културата по предложение на 
Съвета за теренни проучвания. 

(4) За всяка административна област се 
определя по един регионален администратор 
от държавен, регионален или общински музей.

Чл. 10. (1) Националните администрато-
ри са двама археолози, които са в трудово 
правоотношение с НАИМ при БАН и имат 
най-малко пет години професионален опит в 
извършването на теренни проучвания. 

(2) Националните администратори:
1. управляват цялата база данни;
2. одобряват регистрацията на заявителите за 

ползване на информацията от базата данни на 
АИС АКБ и предоставят правата за пряк достъп; 

3. приемат попълнени регистрационни 
карти за нови археологически обекти по 
чл. 13, ал. 2;

4. нанасят поправки в регистрационни кар-
ти, когато са установени фактически грешки 
при попълването им или е постъпила нова 
информация за археологически обект;

5. провеждат въвеждащо и периодично обу-
чение за работа по създаването и поддържането 
на АИС АКБ на регионални администратори 
и на други археолози;

6. изготвят предложения за подобряване 
на базата данни и за осигуряване на финан-
сирането є;

7. изготвят и предоставят справки от базата 
данни АИС АКБ за нуждите на юридически и 
физически лица по реда, определен в глава трета;

8. отчитат дейностите, свързани с поддър-
жането и развитието на АИС АКБ, ежегодно 
с доклад до министъра на културата и на 
националните археологически конференции.

Чл. 11. (1) Регионалните администратори 
са археолози от държавни, регионални или 
общински музеи с най-малко три години про-
фесионален опит в извършването на теренни 
проучвания. 

(2) Регионалните администратори отговарят 
за приемането и поддържането на информаци-
ята в базата данни на АИС АКБ за територи-
ята на съответната административна област. 

(3) Регионалните администратори:
1. приемат попълнени регистрационни 

карти за нови археологически обекти от съ-
ответната административна област;

2. нанасят поправки в регистрационни карти 
за АИС АКБ, когато са установени фактически 
грешки при попълването им или е постъпила 
нова информация за археологически обект;

3. провеждат обучение за работа по създа-
ването на АИС АКБ с археолозите от музеите 
в съответната административна област;

4. изготвят предложения за подобряване на 
базата данни и за осигуряване на финансира-
нето є в региона, за който отговарят;

5. организират и провеждат издирвания 
на археологически обекти по реда на ЗКН с 
цел попълване на база данни на АИС АКБ; 

6. изготвят и предоставят справки от базата 
данни за нуждите на юридически и физически 
лица по реда, определен в глава трета;

7. отчитат дейностите, свързани с поддър-
жането и развитието на АИС АКБ, ежегодно 
с доклад до националния администратор.

Чл. 12. Дейностите, осъществявани от на-
ционалните и регионалните администратори 
по чл. 10 и 11, се вписват в длъжностните им 
характеристики. 

Г л а в а  т р е т а

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ 
И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ 

АИС АКБ

Чл. 13. (1) Попълнените регистрационни 
карти за археологически обекти се приемат 
в електронен вид от регионалните админи-
стратори. След приемането регистрационни-
те карти се разпечатват в два екземпляра и 
подписват от авторите. Единият екземпляр 
се предава на националния администратор по 
реда на ал. 2 , а вторият – в съответния музей. 
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(2) Националните администратори приемат 
регистрационните карти на хартиен носител по 
време на годишните отчети за проведени терен-
ни археологически проучвания, като предават 
един екземпляр в архива в НАИМ при БАН.

(3) Копие от регистрационната карта се 
предава в Националния документален архив 
на НИНКН, а за археологически обекти под 
вода – и на ЦПА. 

(4) Регистрационните карти се съхраняват 
в съответствие с изискванията на Закона за 
националния архивен фонд. 

Чл. 14. (1) Информацията от базата данни 
АИС АКБ се ползва чрез пряк достъп и чрез 
справки. 

(2) Министерството на културата и НИНКН 
имат достъп до цялата база данни за ползване 
на информацията от АИС АКБ, а ЦПА – за ин-
формацията, свързана с подводни проучвания. 

(3) Министърът на културата определя до 
три длъжностни лица от ведомствата по ал. 2 
с право на достъп, които ползват информация 
при изпълнение на служебните си задължения.

(4) Правото на пряк достъп до базата данни 
на длъжностните лица по ал. 3 се определя 
за срок от две години.

Чл. 15. (1) Пряк достъп до информация в 
АИС АКБ имат археолози, които са в трудови 
или служебни правоотношения с българска 
културна, научна организация, университет 
или ведомство, дейността на които е свързана 
с опазване на археологическото наследство.

(2) Археолозите от регионални и общински 
музеи имат пряк достъп до базата данни за 
съответната административна област, в която 
се намира седалището на музея.

(3) Археолози, които са в договорни отно-
шения с институти към БАН, Националния 
исторически музей или университети, полу-
чават достъп до информация за определена 
регионална база на АИС АКБ след аргумен-
тирана заявка до национален администратор.

(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 получават статут 
на потребител, след като регистрацията им 
бъде одобрена от национален администратор.

(5) Потребителите:
1. ползват информация в базата данни, за 

която са получили достъп;
2. въвеждат информация за археологически 

обекти чрез попълнени регистрационни карти; 
3. добавят нова информация в своите ре-

гистрационни карти;
4. правят предложения до регионалния 

администратор за редактиране на регистра-
ционни карти от други автори;

5. получават достъп до част от инфор-
мацията в цялата база данни на АИС АКБ 
след аргументирана заявка до национален 
администратор.

(6) Потребителите са длъжни да ползват 
информацията от база данни АИС АКБ само 
за дейностите, свързани с проучването, опазва-
нето и популяризирането на археологическото 
наследство.

Чл. 16. (1) Справки от базата данни на 
АИС АКБ се предоставят от националните 
и регионалните администратори, НИНКН, 
както и от ЦПА – за археологически обекти 
под вода, на ведомства, общини и на физи-
чески и юридически лица.

(2) Справки от АИС АКБ се получават въз 
основа на заявка и при представяне на някои 
от следните документи:

1. разрешение за теренно археологическо 
проучване;

2. договор за извършване на консерваци-
онно-реставрационни работи по културни 
ценности;

3. акт за собственост върху недвижим имот;
4. договор за участие в колектив за изгот-

вяне на доклад по оценка за въздействието 
върху околната среда;

5. договор за изготвяне на устройствени 
или инвестиционни проекти;

6. разрешение за строителство, монтаж 
на съоръжения или за извършване на други 
дейности в определена територия. 

(3) Справката по ал. 1 представлява извадка 
от база данни от АИС АКБ за наличието на 
археологически обекти в територията, обект 
на заявката.

(4) Справките по ал. 1 се заплащат по 
тарифа, одобрена от Министерския съвет, в 
организацията, която предоставя услугата.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 17. (1) Източниците за финансиране 
на дейностите за създаване и поддържане на 
АИС АКБ са:

1. бюджетите на Министерството на кул-
турата, Министерството на образованието, 
младежта и науката;

2. бюджетът на общините;
3. Общински фонд „Култура“;
4. приходи от държавни такси по чл. 16, 

ал. 4;
5. проекти и програми;
6. дарения.
(2) Събраните средства по ал. 1 могат да 

се използват само за дейности, свързани с 
поддържането и развитието на АИС АКБ.

Чл. 18. Решения за финансиране на дей-
ности по развитието на АИС АКБ от бюджета 
на Министерството на културата се вземат 
от министъра на културата въз основа на 
експертно становище на Съвета за теренни 
проучвания по предложения, подготвени от 
националните администратори.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Наредба № 26 от 1996 г. за 

развитието, ползването и управлението на 
автоматизираната информационна система 
„Археологическа карта на България“ (ДВ, 
бр. 34 от 1996 г.).

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 155, ал. 2 ЗКН и влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

§ 3. Указания по прилагането на наредбата 
дава министърът на културата.

За министър: Т. Чобанов
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Приложение към чл.7, ал.1 
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА № |__|__|__|__|__|__|__| 

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” 

 

101 
102 
103 
104 
105 

 
106 

Обект №: |__|__|__| 
Населено място: ………………………………………….………………… Кадастърен № : |__|__|__|__|__| 
Община: ……………………………..…..….|__|__|; Област:..………..………...……………………….|__|__| 
Местност, улица: ………………………………………………………………………………………………... 
Собственост:  01-Държавна,  02-Общинска,  03-Кооперативна,  04-Собственост на обществени 
организации,  05-Частна,  06-Смесена,  07-Комбинирана,  08-Други. 
Съвременно ползване на терена:  01-Селскостопански култури,  02-Трайни насаждения,  

 03-Ливади и пасища,  04-гори и горски насаждения,  05-Рудни и нерудни разработки,  
 06-Строителство,  07-Стационарни мелиоративни,  08-Боклучища и бунища,  09-Насипване на 

хумусен слой,  10-Други. 
201 
202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202_1 
202_2 

Локализация спрямо населеното място: ……………………………………….…………………….…………. 
Скица на разположение на обекта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М = 1:………….….. Изработил:……………………....…… Дата на изработване: …...…….……….г. 

203 
204_О 
204_Н 

205 
206 

Геоморфологична форма:…………………………………………………………………...…….|__|__|__|__| 
Система-орографска: ……………………………………………...……….………………..|__|__|__|__|__|__| 
Система-хидрографска: …………………………………...……………….………….....|__|__|__|__|__|__|__| 
Надморска височина:………………………….……………………..…………………………………..|__|__| 
Почва: …………………………………………………………………………...………………..…….|__|__|__| 

301 
301_1 

302 
303 

Експозиция:  01-голяма,  02-средна,  03-малка,  04-без експозиция. 
Наклон:  01-малка – от 0-5,  02-средна – от 5-20,  03-голяма – над 20,  04- скален откос. 
Достъпност:  01-достъпен,  02-ограничена достъпност,  03-недостъпен. 
Възможности за наблюдение:  01-ограничена,  02-неограничена. 

401 
 

402 
 
 
 
 
 

403 
 
 
 

404 
 

Архивна информация: …………………………………………………...…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 
Публикации: ………………………………………………………………………...…….…………………….. 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………………………...…………………………… 
Информация от музейните фондове: ………………………………………...………………………………. 
…………………………………………………………………………………………...………………………… 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………………… 
Информация от други източници: …...……………………………………………...………………………... 
………………………………………………………………………………………...…………………………… 

501 
502 

 
 

503_1 
 

503_2 
 

504 

Площ (дка): …………………………………………………………………………………………………….... 
Съоръжения и находки:  
С |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____| 
Н |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____| 
Степен на концентрация:  01-малка - 1находка на м2,  02-средна - до 5 находки на м2,  03-голяма-
над 5 находки на м2. 
Групиране на находките:  01-равномерно разпръснати находки,  02-едноцентрична концентрация,  

 03-многоцентрична концентрация. 
Особености: …………………………………………………………………...…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 

Приложение  
към чл. 7, ал. 1
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505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

505_1 
505_2 

Скица на обекта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М = 1:……………….. Изработил:………………….……….....…… Дата на изработване: ….…….………г. 

601 
 
 

602 
603 
604 

Вид (В) и хронология (Х): 
В |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____| 
Х |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____| 
Принадлежност към комплекса: ………………………………………………...…………………………… 
Принадлежност към системата: ……………………………………………………………………………… 
Културна принадлежност: ………………………………………………….…………………………………. 

701 История на проучването: ……………………………………………………………………………...………. 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 

801 
 
 

802 
 

803 
 
 

804 
805 

 
 

806 
 

807 
808 

Статут:  01-без статут,  02-деклариран за КЦ,писмо №……,  03-обявен за КЦ с категория за 
сведение,  04- обявен за КЦ с местно значение,  05- обявен за КЦ с национално значение,  06- обявен 
за КЦ със световно значение,  07-свален от списъка на КЦ. ДВ бр……………/………………………г. 
Комплексна оценка на културно историческата стойност:  01-няма качества на КЦ,  02-КЦ за  
сведение,  03-КЦ с местно значение,  04-КЦ с национално значение,  05-КЦ със световно значение. 
Форма на охрана:  01-без охрана,  02-уведомена местна администрация,  03-обозначен,  

 04-временна охрана,  05-постоянна охрана,  06-защитена зона, протокол № ………/………….…..г., 
 07-резерват, ДВ бр………../…………………г.,  08-други. 

Връзка с околната среда:  01-благоприятна,  02-неутрална,  03-неблагоприятна,  04-конфликтна. 
Специализирана намеса:  01. няма,  02. засипване,  03. временно защитно покритие,  04. 
постоянно защитно покритие,  05. консервация,  06. анастилоза,  07. частична реконструкция,  08. 
пълна реставрация,  09. експониране,  10. други. 
Възможност за социализация:  01-задължителна,  02-необходима,  03-препоръчителна,  

 04-не е необходимо. 
Режим на ползване:  А,  Б,  В,  Г. 
Допълнителна информация: ………………………………………...………………………………………... 

 Приложени изображения: 
 
 

901 
902 
903 
904 

Изготвил: ………………...………………., Дата на попълване: __.__._______г., Подпис:……………… 
Проверил:……………………………………………………….…………………...... Подпис:…….………... 
Информацията е въведена в институция: …………………………………………………………….|__|__| 
Коригирал: ……………….………………..., Дата на коригиране: __.__.______г., Подпис:……………… 

905 Доклади за състоянието:  01. непосетен,  02. без промяна в състоянието,  03. съхранена 
автентичност,  04. компрометирана автентичност,   05. започнато археологическо проучване, дата, 
ръководител,  06. частично проучен чрез разкопки, дата, ръководител,  07. напълно проучен чрез 
разкопки, дата, ръководител,  08. застрашен от строителство,  09. частично нарушен,  10. напълно 
разрушен.  

 
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА: 

 
        ВЕЖДИ РАШИДОВ 
Съгласувано с: 
Д-р Т. Чобанов, зам.-министър………. 
У. Малеева, директор на дирекция КН.................. 
М. Паунова, директор на ДПНДОП …………….. 
Изготвили: Христо Ганчев, началник на отдел „НКН” ……………… 
М. Кацарова,  началник на отдел ПНДТД……………… 

4614
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НАРЕДБА № Н3
от 6 април 2011 г.

за условията и реда за създаване и поддържане 
на публичен регистър на лицата, които имат 
право да извършват дейности по консервация 

и реставрация

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за създаване и под-

държане на публичен регистър на лицата, 
които имат право да извършват дейностите 
по консервация и реставрация на материал-
ни културни ценности, наричан за целите на 
наредбата „регистърът“;

2. необходимите материални условия за 
извършване на дейността по консервация и 
реставрация в музеите, висшите училища, 
научните и културните организации и ин-
ституции, както и самостоятелно от лицата, 
вписани в регистъра по т. 1.

Чл. 2. (1) Консервацията и реставрацията 
на материални културни ценности е системен 
процес от дейности, които целят предотвра-
тяване на разрушаването, стабилизация на 
състоянието им, както и улесняване на тях-
ното възприемане и оценка при максимално 
запазване на автентичността им. 

(2) Осъществяване на дейността по кон-
сервацията и реставрацията изисква специ-
ализирани познания в различни клонове на 
изкуствата, науката и техниката, като практи-
куването є представлява лична отговорност.

(3) Дейностите по консервация и реставра-
ция на материални културни ценности се осъ-културни ценности се осъ- се осъ-
ществяват от лица или под непосредственото 
ръководство на лица, вписани в регистъра по 
чл. 165 от Закона за културното наследство 
(ЗКН). 

(4) Консервацията и реставрацията в музе-
ите, висшите училища, научните и културните 
организации и институции и други юридически 
лица се извършва от лицата по ал. 3.

Чл. 3. (1) Регистърът по чл. 1, т. 1 се води 
в Министерството на културата от длъж-
ностни лица, оправомощени от министъра 
на културата.

(2) Регистърът се публикува на интернет 
страницата на Министерството на културата.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОД-
ДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА

Раздел І
Условия за вписване в регистъра

Чл. 4. (1) В регистъра се вписват лица, 
които извършват дейности по консервация 
и реставрация във всички области на мате-

риалното културно наследство и притежават 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ по:

1. специалност в съответната област на 
консервация и реставрация по ал. 2 и имат 
две години професионална практика;

2. друга специалност със специализация 
в съответната област на консервация и рес-
таврация и имат две години професионална 
практика в същата област.

(2) Областите на дейност по консервация 
и реставрация са свързани с опазването на 
следните културни ценности:

1. архитектурно-строителни, археологиче-
ски, парково-градинско изкуство, селищни 
структури и територии, както и етнографски 
с тези характеристики;

2. произведения на изящните и приложните 
изкуства, както и археологически, писмени 
и книжовни, етнографски и други с тези ха-
рактеристики;

3. технически съоръжения, механизми и 
други подобни предмети, както и етнографски 
с тези характеристики.

Чл. 5. (1) За вписване в регистъра се 
подава заявление по образец съгласно при-
ложение № 1. 

(2) В случаите, когато заявлението се по-
дава от лице по чл. 4, ал. 1, т. 1, се прилагат:

1. копие от диплом за завършено висше 
образование с образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ със специалност 
в областите по консервация и реставрация 
съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 и 3 или копие от 
диплом за завършено висше образование с 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“, придобит във висше учебно заведение 
с акредитиран курс със срок на обучение не 
по-малък от 5 години в областите по консер-
вация и реставрация съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2;

2. документ, удостоверяващ най-малко две 
години професионална практика по специал-
ността, с която се иска вписване в регистъра, 
в областта на консервацията и реставрацията 
на материални културни ценности; членовете 
на колектив представят и становище от ръ-
ководителя на колектива;

3. документи за специализация по други 
специалности, ако лицето притежава такава;

4. професионална биография.
(3) В случаите, когато заявлението се по-

дава от лице по чл. 4, ал. 1, т. 2, за вписване 
по чл. 4, ал. 2, т. 2 се прилагат:

1. копие на диплом, удостоверяващ прите-
жаването на друга специалност с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ и 
копие на документ за придобита специализация 
в областите на консервация и реставрация във 
висше учебно заведение с акредитиран курс 
на обучение, с не по-малко от 120 кредита 
съгласно Закона за висшето образование;
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2. документ, удостоверяващ най-малко две 
години професионална практика в същата 
област;

3. професионална биография.
(4) Заявленията се подават в деловодството 

на Министерството на културата и се регис-
трират в отделна партида по реда на тяхното 
постъпване.

Чл. 6. Въз основа на подадените заявления 
длъжностните лица, оправомощени да водят 
регистъра:

1. образуват преписка по всяко подадено 
заявление;

2. попълват регистрационен картон съглас-
но приложение № 2;

3. извършват вписванията в регистъра, 
регламентирани от тази наредба;

4. дават справки и издават удостоверения 
за вписаните обстоятелства. 

Чл. 7. (1) При установяване на нередовности 
или непълноти в подаденото заявление или 
в приложените документи се дават указания 
за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 
постъпване на заявлението.

(2) Заявителят е длъжен да отстрани не-
редовностите по преписката в 3-дневен срок 
от получаване на указанията. 

(3) При неотстраняване на нередовността 
и непълнотите в заявлението в срока по ал. 2 
заявлението не се разглежда.

Чл. 8. (1) В 14-дневен срок от подаване 
на заявлението министърът на културата 
или оправомощено от него длъжностно 
лице разпорежда вписване в регистъра 
или отказва да извърши регистрация, ако 
лицето не отговаря на условията по чл. 4. 
Уникалният номер в регистъра се образува 
от датата на вписване и от поредния номер 
на вписването за деня.

(2) На вписаното в регистъра лице се изда-
ва удостоверение за регистрация по образец 
съгласно приложение № 3.

(3) Отказът за регистрация подлежи на 
обжалване по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от настъпване 
на промяна на вписаните обстоятелства впи-
саното в регистъра лице е длъжно да подаде 
заявление съгласно приложение № 1, в което 
се посочват новите обстоятелства и се при-
лагат необходимите документи.

(2) Промените по ал. 1 се отразяват в ре-
гистрационния картон. 

Чл. 10. (1) Заличаване на вписване в пуб-
личния регистър се извършва при: 

1. молба на вписаното лице, с която се иска 
заличаване от регистъра, като се посочват 
причините за това;

2. предложение на Главна дирекция „Ин-
спекторат по опазване на културното наслед-
ство“ във връзка с констатирани администра-
тивни нарушения на Закона за културното 
наследство и подзаконовите актове по неговото 
прилагане;

3. смърт на лицето.
(2) Заличаването се извършва със заповед 

на министъра на културата или на оправо-
мощено от него длъжностно лице.

Раздел ІІ
Съдържание на регистъра

Чл. 11. (1) Публичният регистърът на лица-
та, които имат право да извършват дейности 
по консервация и реставрация, се води по 
образец съгласно приложение № 4.

(2) Регистърът се води на хартиен и елек-
тронен носител. Регистърът, който се води на 
хартиен носител, съдържа регистрационните 
картони по чл. 12.

(3) При несъответствие между записа на 
хартия и електронния носител поражда дейст-
вие този, който е воден на хартия.

Чл. 12. В регистрационния картон се 
вписват:

1. трите имена и ЕГН на заявителя;
2. гражданство;
3. адрес за контакт, телефон и електронен 

адрес;
4. номер на диплом за завършено висше 

образование и наименование на учебното 
заведение, което го издава;

5. документ, удостоверяващ допълнително 
получена специализация;

6. области на дейност по консервация и 
реставрация;

7. професионална практика и нейната 
продължителност;

8. номер на удостоверението за вписване;
9. заповед за отказ за вписване;
10. заповед за заличаване на вписването.
Чл. 13. (1) В регистъра не се допускат 

поправки. 
(2) Допуснати очевидни фактически грешки 

в съдържанието на публичния регистър се 
поправят служебно или по искане на заин-
тересовани лица.

(3) При поправка на фактически грешки, 
допуснати при вписването, длъжностното лице 
прави забележка в регистрационния картон 
и се подписва. 

Чл. 14. Справки за информация в регистъра 
изготвя длъжностното лице по чл. 3, ал. 1 от 
тази наредба при спазване разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни и Закона 
за достъп до обществена информация.
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Г л а в а  т р е т а

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Чл. 15. (1) Консервация и реставрация на 
материални културни ценности се извършват 
в лаборатории или подходящи помещения с 
необходимата техника или друго оборудва-
не съобразно спецификата на ценностите и 
консервационно-реставрационните дейности.

(2) Дейности по консервация и реставрация 
се извършват само от лица или под непо-
средственото ръководство на лица, вписани в 
публичния регистър по реда на тази наредба. 
Лица, които не отговарят на изискването за 
професионална практика по чл. 164 ЗКН, мо-
гат да осъществяват дейности по консервация 
и реставрация само под непосредственото 
ръководство на лицата по ал. 1

Чл. 16 . Музеите, висшите училища, 
научните и културните организации, кои-, кои-
то извършват дейности по консервация и 
реставрация на движими културни ценнности, 
уреждат условията за извършване на дейността 
по консервация и реставрация на материални 
културни ценности в правилниците за устрой-
ство и дейността им.

Чл. 17. (1) Извършването на дейности по 
консервация и реставрация от лицата, впи-
сани в публичния регистър, се урежда чрез 
сключване на договор със собственика на 
културната ценност.

(2) Договорът по ал. 1 е необходимо да 
съдържа условия, свързани със:

1. защитата на културната ценност за пе-
риода на консервация и реставрация;

2. осигуряване на безопасни условия на 
труд в случаите, когато това е необходимо 
условие за осъществяване на дейностите по 
консеравция и реставрация;

3. срок за извършване на дейностите;
4. възнаграждение.
Чл. 18. (1) Теренна консервация на архе-

ологически ценности се извършва на място 
при условията на чл. 153, т. 3 и 4 ЗКН, за 
което се изготвя необходимата документация.

(2) Проектите за консервация и рестав-
рация на археологически обекти се изготвят 
от проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, вписани в пуб-
личния регистър по реда на тази наредба, 
със задължителното участие на археолога, 
получил разрешение за извършване на теренно 
проучване на съответния обект.

Чл. 19. Изпълнението на проектите за 
консервация и реставрация на недвижими 
културни ценности се извършва и приема по 
реда на Закона за устройство на територията 
и Закона за културното наследство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание 
чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наслед-
ство и влиза в сила от датата на обнародването 
є в „Държавен вестник“.

§ 2. Министърът на културата дава указа-
ния по прилагането на наредбата. 

За министър: Т. Чобанов

Приложение № 1  
към чл. 5, ал. 1 

ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

З А Я В Л Е Н И Е
от 

.........................................................................................................................................................................................
Гражданство: ...............................................................................................................................................................

(държава)
постоянен адрес: държава ........................................................................................................................................
град/село.................................................................................................................................... п.к ............................
адрес, ул. № ..................................................................................................................................................................
телефон ............................ факс ..........................., мобилен .............................. е-mail: .......................................

С настоящото заявявам на основание чл. 165, ал. 1 ЗКН желанието си да бъда вписан/а в публич-
ния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на 
културни ценности в следната/ите област/и на дейност 
и със следната специалност/и: ................................................................................................................................

или да се актуализират данните, подадени със заявление № ................................................................... г. 

Приложения:
..........................................................................................................................................................................................

Дата: .................................. Подпис: ..................................
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Приложение № 2 
към чл. 6, т. 2 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Раздел І 
Номер ..................................
Дата ......................................
Заявител: ......................................................................................................................................................................

(трите имена и артистичен псевдоним)
Гражданин на .............................................................................................................................................................

(държава)
Адрес: Град/село ........................................................................................................................................................
Улица ...................................................................... № ..................... Бл. ............. Вх. ........... Ет. ....... Ап. ......... 
Област ........................................................... Община ..............................................................................................
Пощенски код ................................. Пощенска кутия ..........................................................................................
Телефон: ..................................................... Моб. телефон: ....................................................................................
Факс: ........................................................... е-mail: ...................................................................................................
Диплома, издадена от .............................................................................................................................................. 
№ ............................................................... дата ..........................................................................................................
специалност .................................................................................................................................................................
Област/и на дейност .................................................................................................................................................
Продължителност на професионалната практика по специалността в следните области: 
........................................................................................................................................................................................
Документ за допълнителна специализация .........................................................................................................
№ ..................................................... дата ....................................................................................................................

(при повече специализации се прилага списък)
№ на удостоверение за регистрация .....................................................................................................................
№ на заповедта, с която се вписва/отказва/заличава вписване ...................................................................
Длъжностно лице: .....................................................................................................................................................

(трите имена, подпис и печат)
Раздел ІІ
Актуализация на данните: 
Заявление № ........................... дата .........................................................................................................................
настъпилите промени в обстоятелствата ............................................................................................................
приложени документи .............................................................................................................................................. 
заповед на министъра на културата № ................................................................................................................
Длъжностно лице: ......................................................................................................................................................

(трите имена, подпис и печат)
Забележка. Раздел ІІ се попълва при подадено заявление за промяна в обстоятелствата по раздел І.

Приложение № 3 
към чл. 8, ал. 2 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@mc.government.bg;

www.mc.government.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../.................. г.

за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство

Министерството на културата удостоверява, че в публичния регистър по чл. 165 от Закона за 
културното наследство е вписан:
...........................................................................................................................................................................................

(трите имена)
с област/и на дейност:

...........................................................................................................................................................................................

Правата по регистрацията не се прехвърлят и преотстъпват.

При промяна на обстоятелствата, при които е извършена тази регистрация, регистрираният е длъжен 
в 7-дневен срок от възникване на новите обстоятелства да уведоми писмено министъра на културата.

МИНИСТЪР: .............................
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Приложение № 4 
към чл. 11, ал. 1 

РЕГИСТЪР  
на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

№ 
по 
ред

Трите имена Специалност в област та 
на консервацията и ре-

ставрацията

Друга специалност 
и специализация в 

област та на консерва-
ция и реставрация

Адрес Заличаване, 
обстоятелства, 
№ на заповед

4615

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1994 г. за проектиране на заведения за социални 
грижи (ДВ, бр. 74 от 1994 г.)

Параграф единствен. Отменя се Наредба № 2 от 1994 г. за проектиране на заведения за 
социални грижи (ДВ, бр. 74 от 1994 г.).

Министър на регионалното развитие и благоустройството:  
Р. Плевнелиев

Министър на здравеопазването:  
Ст. Константинов

Министър на труда и социалната политика:  
Т. Младенов

4630
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  

И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД1419 
от 31 март 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с 
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени 
и закриване на частни детски градини и училища 
разрешавам на „Институт за електронен бизнес и 
култура“ – ООД, представлявано от Петко Щерев 
Илиев, ЕИК 201315823, със седалище и адрес на 
управление – Варна, ул. Сливница 2, да открие 
Частен професионален колеж „Бизнес и култу-
ра“ – Варна, от учебната 2011/2012 г.

1. Колежът има право да организира и про-
вежда обучение по утвърдени учебни планове по:

 – професионално направление код 345 Адми-
нистрация и управление, по професия код 345020 
Фирмен мениджър, специалност код 3450212 
Предприемачество и мениджмънт;

 – професионално направление код 811 Хотели-
ерство, ресторантьорство и кетъринг, по професия 
код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 
Организация и управление на хотелиерството;

 – професионално направление код 812 Пъ-
тувания, туризъм и свободно време, професия 
код 812030 Екскурзовод, специалност код 8120303 
Организация на екскурзоводската дейност;

 – професионално направление код 812 Пъ-
тувания, туризъм и свободно време, професия 
код 812040 Аниматор в туризма, специалност 
код 8120403 Организация на аниматорската 
дейност – четвърта степен на професионална 
квалификация по рамкова програма Г, в дневна 
и задочна форма на обучение, с прием след за-
вършено средно образование.

2. Колежът има право да издава свидетелство 
за професионална квалификация.

3. Официалният адрес на Частния професиона-
лен колеж „Бизнес и култура“ – Варна, е: Варна, 
бул. Сливница 2.

4. Обучението се провежда на адрес: Варна, 
спирка Почивка, ж.к. Бриз. 

5. Колежът се управлява и представлява от 
Димитър Костадинов Мицев.

Министър: С. Игнатов
4619

ЗАПОВЕД № РД1420 
от 31 март 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 
закриване на частни детски градини и училища 

и във връзка с молба от Светия синод на Бъл-
гарската православна църква – лицето, получило 
разрешение за откриване на Средно общообра-
зователно духовно училище – София, изменям 
Заповед № РД-14-97 от 23.10.1995 г. (ДВ, бр. 98 
от 1995 г.), както следва:

Прибавя се ново изречение: „Училището се 
управлява и представлява от Ставрофорен иконом 
д-р Захарий Дечев.“

Министър: С. Игнатов
4620

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД156 
от 11 март 2011 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, 
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
поради невъзстановимо увреждане вследствие 
разцепване при мълния, обгаряне при възникнал 
пожар и последвало отсичане:

1. Заличавам от Държавния регистър на 
защитените природни обекти вековно дърво от 
вида цер (Quercus cerris), обявено със Заповед 
№ 511 от 24.02.1976 г. на министъра на горите 
и опазване на природната среда, намиращо се 
в имот № 000102 по карта на възстановената 
собственост за землището на с. Баня, община 
Несебър, област Бургас, заведено в Държавния 
регистър под номер 822.

2. Промяната да се отрази в регистрите по 
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно-
образие.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Караджова
4663

ЗАПОВЕД № РД157 
от 11 март 2011 г.

На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109, 
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с 
цел опазване на вековни дървета със забележи-
телни форми и размери:

1. Обявявам за защитени 3 броя вековни дър-
вета, както следва:

1.1. Източен чинар (Platanus orientalis), намиращ 
се на площада на с. Влахи в имот с номер 000759 
съгласно карта на възстановената собственост 
за землището на село Влахи, с ЕКАТТЕ 11569, 
община Кресна, област Благоевград, с коорди-
нати: Х – 4497294.010, и Y – 8490697.568. Дървото 
е на възраст над 300 години с височина 10 м и 
обиколка 8 м;

1.2. два броя дървовидна хвойна (Juniperus 
excelsa) в гробищния парк на с. Влахи в имот с 
номер 000759 съгласно карта на възстановената 
собственост за землището на с. Влахи, с ЕКАТТЕ 
11569, община Кресна, област Благоевград, с 
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координати: Х – 4497257.284, и Y – 8490504.669, 
и съответно X – 4497239.337, и Y – 8490499.756; 
дърветата са на възраст над 300 години с височина 
6 м и обиколка 3 м.

2. Обектите да се впишат в регистрите по 
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното раз-
нообразие.

3. РИОСВ – Благоевград, да осигури обозна-
чаването на вековните дървета.

4. Нарушителите на тази заповед носят ад-
министративно-наказателна отговорност съглас-
но действащото законодателство в Република 
България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Караджова
4664

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД0214611 
от 24 март 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 4 ЗУТ, писмо на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-5 
от 17.02.2011 г., Решение № ЕО-15/2010 г. на МОСВ 
за преценка за извършване на екологична оценка 
и с преценка по чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие и писма на МОСВ № 12-00-72 от 
26.01.2011 г. и № 12-00-241 от 22.02.2011 г., Решение 
на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-12 от 
07.10.2011 г., т. 19 и Решение № 11 от 13.01.2011 г. 
на Министерски съвет на основание чл. 23 от За-
кона за опазване на земеделските земи, Решение 
на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-1 от 
25.01.2011 г., т. 12 за утвърждаване на трасе за 
проектиране на основно трасе и трасета на елек-
трически кабели и реконструкция на водопроводи, 
съгласуване с Министерството на културата № 33-
НН-0125 от 18.02.2011 г. и № 1736 от 03.02.2010 г. 
на Националния институт за недвижимо културно 
наследство, съгласуване със заинтересуваните 
експлоатационни дружества – Държавно пред-
приятие „НКЖИ“, „В и К“ – ЕООД, Хасково, 
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД, 
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково, 
„БТК“ – АД, извършено съобщаване в ДВ, бр. 8 
от 2010 г., протокол за проведено обществено 
обсъждане на 28.10.2010 г. и протокол на Нацио-
налния експертен съвет по устройство на тери-
торията и регионална политика (НЕСУТРП) при 
МРРБ № УТ-01-02-05 от 01.03.2011 г. и одобрени 
от министъра на РРБ решения на НЕСУТРП 
№ УТ-01-02-05 от 01.03.2011 г. одобрявам под-
робен устройствен план – парцеларeн план за 
AM „Марица“ от км 114+000 до км 117+345,10 
за територията на землището на с. Капитан 
Андреево, община Свиленград, област Хасково, 
съгласно приетите и одобрени графични части, 
представляващи неразделна част от заповедта.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта 
подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд в 30-дневен срок след обнародването 
є чрез министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

Министър: Р. Плевнелиев
4728

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 722 
от 20 декември 2010 г.

За проект на ПУП – план-извадка – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII-961, 
966, 967, 971 – „За офиси, магазини, жилища, 
складове, търговия, безвредни производства, ПГ 
и ТП, хеликоптерна площадка и парк“, изменение 
на улична регулация по о.т. 103-104-105- 102б; по 
о.т. 102б-99-98; изменение плана за регулация на 
УПИ – І-1058, 1062, 1071 – „За магазини, офиси, 
складове, КПП, ТП и безвредно производство“, 
и УПИ VI-1068 – „За магазини и офиси“, кв. 2, 
м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“.

Със заявление вх. № ГР-94-И-167/2005 г. 
„Метропол – М“ – ЕООД, с управител Ивайло 
Петров Илиев, собственик на поземлени имоти 
(ПИ) № 961, 966, 971, к.л. 272, м. Хаджи Димитър, 
иска разрешение за изработване на ПУП – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ). Същото е 
разгледано с протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-25 от 
28.02.2006 г., т. 2, № ЕС-Г-50 от 18.04.2006 г., т. 10, 
№ ЕС-Г-92 от 4.07.2006 г., т. 23, и № ЕС-Г-106 от 
1.08.2006 г., т. 26. Дадени са указания, които са 
изпълнени. Със заявление № ГР-70-00-571/2009 
собственикът внася мотивирано предложение 
за ПУП за имоти 961, 966, 967 и 971. Главният 
архитект на СО допуска изработването на ПУП 
със заповед № РД-09-50-1287/26.11.2009 г., в коя-
то са указани изискванията на отделите в ДАГ. 
Собственикът на имотите внася за одобряване 
проект за ПРЗ за УПИ VIII-961, 966, 967, 971 – „За 
офиси, магазини, жилища, складове, търговия, 
безвредни производства, ПГ и ТП, хеликоптерна 
площадка и парк“, изменение на улична регулация 
по о.т. 103-104-105-102б; по о.т. 102б-99- 98; изме-
нение плана за регулация на УПИ І-1058, 1062, 
1071 – „За магазини, офиси, складове, КПП, ТП 
и безвредно производство“, и УПИ VI-1068 – „За 
магазини и офиси“, кв. 2, м. НПЗ Хаджи Дими-
тър. Същият е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и с 
писмо 66-02-315(4)72009/2010 район „Подуяне“ го 
връща в ДАГ с информацията, че е постъпило 
един брой възражение – предложение.

Проектът е съгласуван от дирекция „Зелена 
система“ при СО на 8.03.2010 г., „ЧЕЗ Разпределе-
ние България“ – АД – 29.03.2010 г., и „Софийска 
вода“ – АД – 03.2010 г., „БТК“ – АД – 03.2010 г. 
Разгледан е от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-87 от 
12.10.2010 г., т. 7. Взето е решение по постъпилото 
предложение, становището на район „Подуяне“ 
и е направено служебно предложение. Проектът 
е коригиран, разгледан и приет от ОЕСУТ с 
протокол № ЕС-Г-97 от 9.11.2010 г., т. 10. Про-
ектната разработка отговаря на изискванията 
на устройствена зона № 12 (Смф) и № 33 (Тго) 
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на 
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предвижданията на ОУП на Столичната община 
от 2009 г. Проектното решение е целесъобразно 
и в съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, 
компетентен да одобри проекта за подробен ус-
тройствен план, е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, 
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г. 
на кмета на Столичната община, чл. 129, ал. 1, 
чл. 133, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2 във 
връзка с чл. 1, ал. 1 ЗУТ, приложение към чл. 3, 
ал. 2, т. 12 и 33 ЗУЗСО Столичният общински 
съвет реши:

1. Одобрява проекта на план за регулация на 
УПИ VIII-961, 966, 967, 971 – „За офиси, магазини, 
жилища, складове, търговия, безвредни производ-
ства, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк“; 
изменение на улична регулация с прилежащи 
терени „за озеленяване“ по о.т. 103-104-105-102б; 
по о.т. 102б- 99-98; по о.т. 115г-115д; изменение 
плана за регулация на УПИ І-1058, 1062, 1071 – „За 
магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно 
производство“, и УПИ VI-1068 – „За магазини и 
офиси“, кв. 2, м. НПЗ Хаджи Димитър, по черве-
ните, сините, кафявите и зелените линии, цифри, 
текст и защриховки съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за застрояване 
на УПИ VIII, кв. 2, м. НПЗ Хаджи Димитър, 
съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересованите 
по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на 
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-
град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават до район „Подуяне“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.

Контролът по изпълнение на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство 
на територията, архитектура и жилищна политика 
на Столичния общински съвет.

Председател: А. Иванов
4645

РЕШЕНИЕ № 150 
от 17 март 2011 г.

За проект за ПУП – изменение на плана за 
регулация и застрояване за УПИ XIX – „За жи-
лищно строителство и трафопост“, за създаване 
на нови УПИ XIX – „За жилищно строителство 
и трафопост“, УПИ XX-831, УПИ XXI-832, 
УПИ ХХІІ-832, УПИ ХХІІІ-832 и улица по о.т. 
105а – о.т. 105б – о.т. 105в, кв. 21, м.с. Мировяне, 
район „Нови Искър“.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-99 от 17.07.2008 г. 
собствениците на ПИ 831 и 832 от кв.21 по плана 
на с. Мировяне внасят в ДАГ мотивирано пред-
ложение за изменение на плана за регулация и 
застрояване с цел създаване на самостоятелни 
УПИ за техните имоти. Процедурата е допусната от 
главния архитект на СО на 13.11.2008 г. Проект за 
ИПРЗ за създаване на нови УПИ XIII, XIV, XIX, 
XX, XXI, XXII и XXIII е внесен за одобряване на 

10.03.2009 г. Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 
ЗУТ. С писмо № 6602-141 от 17.12.2009 г. район 
„Нови Искър“ уведомява ДАГ, че при обявява-
нето е постъпило едно възражение. Проектът е 
разгледан и приет от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-
107 от 30.11.2010 г., т. 16. Решено е след корекции 
по уваженото възражение и след представяне на 
предварителни договори по чл. 15 или 17 ЗУТ за 
УПИ XIII и XIV проектът да се изпрати в СОС 
за одобряване. По молба на заявителите проек-
тът е разгледан повторно от ОЕСУТ, протокол 
№ ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 26, тъй като те по 
обективни причини не успяват да представят 
исканите предварителни договори за УПИ XIII 
и УПИ XIV. ОЕСУТ коригира решението си от 
30.11.2010 г. в смисъл, че приема проекта, като 
изключва от обхвата на одобряване УПИ XIII 
и УПИ XIV.

Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределе-
ние България“ – АД, на 16.07.2009 г., от „Софийска 
вода“ – АД (ТУ-3135 от 09.06.2009 г.), и е предста-
вена геодезическа снимка, заверена от дирекция 
„Зелена система“ при СО на 2.07.2009 г. Проектът 
е съгласуван от отделите в ДАГ. Разгледан е от 
ОЕСУТ, протоколи № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., 
т. 16, и ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 26, с решение, 
че приема проекта и го изпраща в СОС за одо-
бряване на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС.

Проектната разработка отговаря на изисква-
нията на устройствена категория № 4 (Жм) от 
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на пред-
вижданията на ОУП на Столичната община от 
2009 г. Проектното решение е целесъобразно и 
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 
29.05.2008 г. на кмета на Столичната община, 
чл. 134, ал. 2, т. 1 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, 
т. 1 ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-107 от 
30.11.2010 г., т. 16, и ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 26, 
Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на плана 
за регулация за УПИ XIX – „За жилищно стро-
ителство и трафопост“, кв. 21, м.с. Мировяне, 
за създаване на нови УПИ XIX – „За жилищно 
строителство и трафопост“, УПИ ХХ-831, XXI-
832, ХХІІ-832 и ХХІІІ-832, улица по о.т. 105 – о.т. 
105б – о.т. 105в, по зелените и кафявите линии, 
цифри, текст и защриховки с корекциите във 
виолетов цвят съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за застрояване за 
УПИ ХХ-831, XXI-832, ХХІІ-832 и ХХІІІ-832, кв. 21, 
м.с. Мировяне, съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересованите 
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може да 
бъде обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от съобщаването.

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
4646
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
 ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1500 
от 10 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 324 от 21.05.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване на 16.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
техническо помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 
25, I сутерен, общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Възраждане“, със съответното 
право на строеж.

2. Начална цена – 19 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 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 12.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – 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
4584

РЕШЕНИЕ № 1501 
от 10 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
Решение № 899 от 28.09.2007 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно над-
даване на 17.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до 
бл. 87, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Триадица“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална цена – 4000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 200 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 13.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4585

РЕШЕНИЕ № 1503 
от 10 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 428 от 24.07.2008 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 19.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин 
№ 2, ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Слатина“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 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 17.05.2011 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
4711
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РЕШЕНИЕ № 1506 
от 10 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване на 26.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до 
бл. 58, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Слатина“, със съответното 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 20.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4712

РЕШЕНИЕ № 1517 
от 17 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 517 от 29.07.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 17.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помеще-
ние към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 59 (и 
бл. 57), общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Искър“, заедно със съответното право 
на строеж.

2. Начална цена – 158 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

В обекта са извършени подобрения от настоя-
щия наемател и признати от район „Искър“ в 
размер 14 703,25 лв. Същите не са включени в 
началната тръжна цена и следва да бъдат възстано-
вени на наемателя от спечелилия търга участник.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 15 800 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 13.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4586

РЕШЕНИЕ № 1518 
от 17 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
Решение № 577 от 9.10.2008 г. на Столичния об-
щински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 26.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение 
към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3, 
гр. Банкя, в.з. Бели брег, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на 
собственост върху ПИ № 687. 

2. Начална тръжна цена – 65 000 лв. 18,68 % 
от сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 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 20.05.2011 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
4713
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РЕШЕНИЕ № 1520 
от 17 декември 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
Решение № 384 от 11.06.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 18.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда 
с терен (УПИ VIII-5), ж.к. Люлин, ул. Майски 
ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Люлин“, с право на собственост върху 
терен (УПИ).

2. Начална цена – 98 000 лв. Сделката се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 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 16.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 720 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4587

РЕШЕНИЕ № 1526 
от 14 януари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване на 18.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение № 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. 
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Надежда“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална цена – 26 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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 16.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – 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
4588

РЕШЕНИЕ № 1527 
от 14 януари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване на 16.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на аген-
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение № 3, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. 
Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Надежда“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална цена – 16 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 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 12.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4589

РЕШЕНИЕ № 1531 
от 14 януари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
Решение № 675 от 2.12.2010 г. на Столичния об-
щински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 19.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с 
УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Креми-
ковци“, с право на собственост върху терен (УПИ).

2. Начална цена – 39 000 лв. 35% от сделката 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 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 17.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – 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
4590

РЕШЕНИЕ № 1565 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 707 от 19.07.2007 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 25.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение 
в трафопост, ж.к. Левски-В, до бл. 1 (север), об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Подуяне“, със съответното 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 19.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4714

РЕШЕНИЕ № 1584 
от 11 март 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур-
сите и Решение № 114 от 11.03.2010 г. и Решение 
№ 273 от 27.05.2010 г. на Столичния общински 
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска 
агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 25.05.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сгради с 
терен, ул. Първа българска армия 18, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, 
с право на собственост върху прилежащия терен.

2. Начална цена – 1 330 000 лв. 58,4629 % от 
сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозитът за участие – 133 000 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация при „Общинска бан-
ка“ – 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 19.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4591

РЕШЕНИЕ № 1601 
от 18 март 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 19.05.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда 
с УПИ, с. Бусманци, ул. Ген. Гурко 47, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, 
с право на собственост върху поземления имот.

2. Начална цена – 170 000 лв. Сделката се 
облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 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 17.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4592

РЕШЕНИЕ № 1609 
от 1 април 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 26.05.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II-902, 
903, 904, кв. Враждебна, ул. 47, общински нежили-
щен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с 
право на собственост върху поземлените имоти.

2. Начална тръжна цена – 162 000 лв. Сделката 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 200 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 20.05.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, 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
4715

СЪДИЛИЩА

23. – Върховният административен съд на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от адвокат 
Любомир Иванов Новиков от Софийската адво-
катска колегия срещу чл. 295, ал. 6 от Правил-
ника за прилагане на Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража, издаден 
от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 9 от 
2010 г., в сила от 01.02.2010 г.), по което е образу-
вано адм. д. № 423/2011 по описа на Върховния 
административен съд.
4730

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспор-
ване от Ана Георгиева Балсамова от София, ж.к. 
Разсадника – Коньовица, бл. 22А, вх. А, ет. 8, и 
Анастасия Кирилова Малева от Бургас, ул. Алек-
сандровска 59, на Решение № 40-17 от 21.10.2010 г. 
на Общинския съвет – гр. Бургас, с което се 
одобрява проект актуализация – изменение на 
ПУП – ПРЗ на ж.к. Славейков – окончателен 
проект при условията на чл. 16 ЗУТ ведно с пра-
вилата и нормите за неговото прилагане в частта 
му, касаеща ПУП – ПРЗ за УПИ ХХVIII-369 в кв. 
49 по плана на ж.к. Славейков, по повод на което 
е образувано адм.д. № 477/2011. Заинтересованите 
лица могат да се конституират като заинтересова-
ни страни в производството по адм.д. № 477/2011 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“.
4687

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Тодор 
Иванов Кунчев от Бургас, ж.к. Зорница, бл. 35, 
вх. 1, ет. 1, ап. 1, Марин Кирчев Маринов от Бур-
гас, ж.к. Зорница, бл. 35, вх. 2, ет. 1, ап. десен, 
Георги Радков Лозанов от Бургас, ж.к. Зорница, 
бл. 36, вх. 2, ет. 7, ап. десен, и Надежда Савова 
Митрева от Бургас, ж.к. Зорница, бл. 35, вх. 4, 
ет. 4, ап. десен, е образувано административно 
дело № 512/2011 по описа на съда с предмет на 
оспорване – Решение № 40-16 от 21.10.2010 г. на 
Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одо-
брен проект за актуализация – изменение на 
ПУП – ПРЗ – фаза окончателен проект, в част-
та, отнасяща се до поземлен имот УПИ VІ-77 в 
кв. 2 на ж.к. Зорница. Заинтересованите лица 
могат да се конституират като заинтересовани 
страни в производството по административно 
дело № 512/2011 в едномесечен срок от деня на 
обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“. Административно дело № 512/2011 г. 
е насрочено на 17.05.2011 г. от 10,30 ч.
4725

Административният съд – Смолян, призовава 
Юсуф Сабри Хасан с последен адрес с. Груево, 
област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се 
яви в съда на 20.05.2011 г. в 10 ч. в качеството 
на заинтересована страна по адм.д. № 326/2010, 
заведено от Емил Дафинов Топчиев от с. Арда, 
община Смолян, и Павел Димитров Лазаров от 
София, по ЗКИР. Заинтересованата страна да 
посочи съдебен адрес за призоваване, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с чл. 144 АПК.
4654
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Административният съд – Смолян, призовава 
Мийрем Мюмюнова Хасанова с последен адрес 
Момчилград, област Кърджали, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 20.05.2011 г. в 10 ч. в 
качеството на заинтересована страна по адм.д. 
№ 326/2010, заведено от Емил Дафинов Топчиев 
от с. Арда, община Смолян, и Павел Димитров 
Лазаров от София, по ЗКИР. Заинтересованата 
страна да посочи съдебен адрес за призоваване, 
в противен случай делото ще се гледа при ус-
ловията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка 
с чл. 144 АПК.
4655

Административният съд – Софияград, съ-
общава, че има образувано адм.д. № 46/2011 по 
реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ по жалба на „Бългери-
ън – Америкън Пропърти Мениджмънт“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление София, 
подадена чрез адв. Тодоров против Решение 
№ 468 от 22.07.2010 г. на Столичния общински 
съвет, с което е одобрен ПРЗ на м. Студентски 
град, София, в частта относно ПИ пл. № 2969, 
кв. 23, м. Студентски град. Делото е насрочено 
за 2.06.2011 г. от 9,30 ч.
4653

Разградският окръжен съд съобщава на Томас 
Мьокел, гражданин на Република Германия, роден 
на 16.05.1981 г. в Гера Германия, че срещу него 
е заведено дело за оспорване на бащинство от 
Кремена Найденова Мьокел и следва да се яви в 
канцеларията на съда за връчване на книжата по 
гр.д. № 34/2011 по описа на съда в двуседмичен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“.
4670

Софийският градски съд, административно от-
деление, ІІІв състав, призовава Веселина Благоева 
Иванова с последен адрес София, ж.к. Младост 
1, бл. 90, вх. И, ет. 4, ап. 160, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 12.05.2011 г. в 15,30 ч. 
като ответница по АХД 03354/2006, заведено от 
Величко Мирчев Величков срещу Столичния 
общински съвет. Ответницата да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще бъде гледа-
но при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм. във 
връзка с § 2 ПЗРГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
4652

Разградският районен съд призовава Асен 
Исаев Дичев, с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 25.05.2011 г. в 10 ч. като ответник по 
гр.д. № 83/2011, заведено от Фатме Алиева Джи-
джикьосева, Гюлтен Алиева Джиджикьосева и 
Хава Алиева Реджебова, за делба. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4669

Ловешкият окръжен съд основание чл. 28, 
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. 
№ 102/2011, насрочено за 29.09.2011 г. от 10 ч., 
по предявен от Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност иск 
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД 
срещу Огнян Йорданов Дермански с постоянен 
адрес Ловеч, ул. Никола Петков 2, вх. В, ет. 4, 
ап. 16, лично и в качеството му на едноличен 
търговец ЕТ „Джерми – Огнян Дермански“ с 
ЕИК 110028465, със седалище и адрес на управле-

ние с. Кирчево, област Ловеч, община Угърчин, 
Миглена Юлиева Дерманска с постоянен адрес 
Ловеч, ул. Никола Петков 2, вх. В, ет. 4, ап. 16, и 
„Алдекс“ – ООД, с ЕИК 110555764, със седалище 
и адрес на управление Ловеч, ул. Никола Петков 
2, вх. В, ет. 4, ап. 16, представлявано от Огнян 
Йорданов Дермански, за отнемане в полза на 
държавата на следното имущество, придобито от 
Огнян Йорданов Дермански лично и в качест-
вото му на ЕТ „Джерми – Огнян Дермански“, 
Миглена Юлиева Дерманска и „Алдекс“ – ООД, 
Ловеч, на основание чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, 9 и 
10 ЗОПДИППД:

От Огнян Йорданов Дермански на основание 
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

– 25 дружествени дяла по 100 лв. всеки един 
от тях, притежавани от Огнян Йорданов Дер-
мански, в капитала на „Алдекс“ – ООД, с ЕИК 
110555764, със седалище и адрес на управление 
Ловеч, община Ловеч, п.к. 5500, ул. Никола Пет-
ков 2, в размер 2500 лв.

– 24 дружествени дяла по 1000 лв. (неде-
номинирани) всеки един от тях, притежавани 
от Огнян Йорданов Дермански, в капитала на 
„Йод – 5“ – ООД, с ЕИК 110522656, със седалище 
и адрес на управление с. Кирчево, област Ловеч, 
община Угърчин, п.к. 5728, в размер 24 лв. 

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 48 CECB 9790 1070 9058 00 в „Централна 
кооперативна банка“ – АД, клон Ловеч, ведно със 
законната лихва, считано от датата на завеждане 
на иска до окончателното плащане, с титуляр 
Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с 
IBAN BGN BG 31 IORT 80461000100700 в ТБ 
„Инвестбанк“ – АД, ведно със законната лихва, 
считано от датата на завеждане на иска до окон-
чателното плащане, с титуляр Огнян Йорданов 
Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 75274062457717 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане, с титуляр Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 75271062457711 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане, с титуляр Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 70001501701713 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане, с титуляр Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 75271048675526 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане, с титуляр Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BG 88 UBBS 82014013671413 в „Обединена българска 
банка“ – АД, клон Ловеч, ведно със законната 
лихва, считано от датата на завеждане на иска 
до окончателното плащане, с титуляр Огнян 
Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BG 63 CRBA 9898 4400 8689 41 в „Алфа бан-
ка – клон България“ – АД, ведно със законната 
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с площ 1,563 дка, начин на трайно ползване: ли-
вада, V категория, съставляващ имот № 018043 
по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Кирчево, при граници и съседи: 
имот № 018021 – ливада, общинска собственост, 
имот № 020054 – пътна мрежа, общинска собстве-
ност, имот № 020053 – пътна мрежа, общинска 
собственост, а по кадастрална скица на поземлен 
имот № 12772 от 3.05.2010 г. на поземлен имот с 
идентификатор 36943.18.43 в с. Кирчево, община 
Угърчин, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
с адрес на имота: местност Млаката, с. Кирчево, 
с площ 1563 кв.м, трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, начин на трайно ползване: 
ливада, съседи: 36943.8.13, 36943.18.53, 36943.18.21, 
36943.18.52, придобит от Огнян Йорданов Дерман-
ски и Миглена Юлиева Дерманска с нотариален 
акт № 196, том 18, дело 3887 от 23.08.2006 г. по 
описа на Службата по вписванията – гр. Ловеч.

– Лек автомобил, марка „Мицубиши Колт“, с 
рег. № ОВ0151Н, рама № 1300JMBA155AFCU102138, 
двигател № 4G1111BP7226, първоначална регис-
трация 25.08.1982 г., дата на промяна 12.12.1997 г.

От Огнян Йорданов Дермански и Миглена Юлиева 
Дерманска на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 
ЗОПДИППД, като сумите са по пазарна стойност 
към момента на отчуждените недвижими имоти:

– Сумата от продажбата на недвижим имот 
с нотариален акт за покупко-продажба на не-
движим имот № 13, том VІІ, рег. № 2495, дело 
№ 1360/2007 г. от 17.04.2007 г. на Службата по 
вписванията – гр. Ловеч, в размер 2100 лв.;

– Сумата от продажбата на недвижим имот с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 192, том ІV, рег. № 5609, дело № 527/2007 г. 
от 7.06.2007 г. на Районния съд – гр. Ловеч, в 
размер 650 лв.

От Огнян Йорданов Дермански в качеството му 
на ЕТ „Джерми – Огнян Дермански“ с ЕИК 110028465 
на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

– Апартамент № 16 на петия етаж, вх. В от 
ЖСК „Пролет“ – Ловеч, със застроена площ 79,32 
кв.м, състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня, 
тоалетна, тераси и антре, заедно с избено поме-
щение № 16 със светла площ 9,12 кв.м, таванско 
помещение № 16 със светла площ 4,87 кв.м и 
припадащите се 1,74799 % ид.ч от общите части 
на сградата и отстъпеното право на строеж върху 
държавен парцел в квартал 158 по регулационния 
план на гр. Ловеч, а по кадастрална схема № 12792 
от 3.05.2010 г. на самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 43952.513.4539.3.13 в Ловеч, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
имота: Ловеч, ул. Никола Петков, ет. 5, самостоя-
телен обект в сграда № 3, разположена в поземлен 
имот 43952.513.4539, предназначение на само-
стоятелния обект: жилище, апартамент, съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 
43952.513.4539.3.14, под обекта 43952.513.4539.3.9, 
над обекта 43952.513.4539.3.17, придобит от Огнян 
Йорданов Дермански в качеството му на ЕТ 

лихва, считано от датата на завеждане на иска 
до окончателното плащане, с титуляр Огнян 
Йорданов Дермански.

От Миглена Юлиева Дерманска на основание 
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 70001518654844 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане, с титуляр Миглена Юлиева Дерманска.

От Огнян Йорданов Дермански и Миглена Юлиева 
Дерманска на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, 
ал. 1 ЗОПДИППД:

– Поземлен имот – земеделска земя, в зем-
лището на с. Кирчево, ЕКАТТЕ 36943, община 
Угърчин, област Ловеч, местността Млаката, с 
площ 2 дка, начин на трайно ползване – стопански 
двор, категория V, съставляващ имот № 018010 
по картата на землището на с. Кирчево, заедно с 
построената върху него стопанска сграда – кра-
варник, с площ 566 кв.м, при граници и съседи 
на поземления имот: имот № 018024 – ливада на 
насл. на Въло Колев Мирчев, имот № 018036 – ли-
вада на насл. на Неда Райкова Вълова, имот 
№ 018011 – стопански двор на Иво Маринов 
Йотов, имот № 020053 – пътна мрежа, а по ка-
дастрална скица на поземлен имот № 12770 от 
3.05.2010 г. на поземлен имот с идентификатор 
36943.18.10 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Млаката, с. Кирчево, с площ 
1950 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: за 
стопански двор, съседи: 36943.500.595, 36943.18.11, 
36943.18.36, 36943.18.24, 36943.18.52, придобит от 
Огнян Йорданов Дермански и Миглена Юлиева 
Дерманска с нотариален акт № 142, том 10, дело 
2209 от 1.11.2004 г. по описа на Службата по 
вписванията – гр. Ловеч.

– Поземлен имот – земеделска земя – нива, 
в землището на с. Славщица, община Угърчин, 
област Ловеч, ЕКАТТЕ 67057, в местността 
Пеновото с площ 7,551 дка, ІV категория, имот 
№ 045004 по плана за земеразделяне на с. Слав-
щица, община Угърчин, област Ловеч, при 
граници и съседи: имот № 500029 – местен път, 
имот № 045005 – нива на насл. на Васил Вълов 
Василков, имот № 194001 – залесена територия 
на МЗГ ДЛ „Лесидрен“, имот № 045003 – нива 
на Огнян Иванов Дермански, а по кадастрална 
скица на поземлен имот № 12785 от 3.05.2010 г. 
на поземлен имот с идентификатор 67057.45.4 в 
с. Славщица, община Угърчин, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-100 от 28.11.2008 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, с адрес на имота: 
местност Пеновото, с площ 7551 кв.м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, на-
чин на трайно ползване: нива, съседи: 67057.194.1, 
68076.241.2, 67057.45.5, 67057.47.32, 67057.45.3, при-
добит от Огнян Йорданов Дермански и Миглена 
Юлиева Дерманска с нотариален акт № 93, том 
15, дело 3148 от 18.07.2006 г. по описа на Службата 
по вписванията – гр. Ловеч.

– Поземлен имот – земеделска земя, в зем-
лището на с. Кирчево, ЕКАТТЕ 36943, община 
Угърчин, област Ловеч, в местността Млаката, 
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„Джерми – Огнян Дермански“ с ЕИК 110028465 
с нотариален акт № 144, том 1, дело № 271 от 
20.02.1996 г. по описа на РС – Ловеч.

От „Алдекс“ – ООД, с ЕИК 110555764 на осно-
вание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, 
представлявано от Огнян Йорданов Дермански:

– Поземлен имот – земеделска земя, в зем-
лището на с. Кирчево, ЕКАТТЕ 36943, община 
Угърчин, област Ловеч, в местността Млаката, 
с площ 7,276 дка, начин на трайно ползване: ли-
вада, V категория, съставляващ имот № 018024 
по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Кирчево, при граници и съседи: 
имот № 020053 – път ІV кл., общинска собстве-
ност, имот № 018010 – стопански двор на Огнян 
Йорданов Дермански, имот № 018036 – ливада 
на наследници на Неда Райкова Вълова, имот 
№ 008002 – нива, общинска собственост, имот 
№ 008011 – индивидуално застроен на Огнян 
Йорданов Дермански, имот № 008012 – индиви-
дуално застроена общинска собственост, имот 
№ 020012 – пътна мрежа, общинска собственост. 
Върху имота има следните ограничения: 11 
електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни 
до крайните проводници или на 11 м от оста на 
електропровода не могат да се строят сгради и съ-
оръжения и засажда високостеблена растителност, 
а по кадастрална скица на поземлен имот № 12771 
от 3.05.2010 г. на поземлен имот с идентификатор 
36943.18.24 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Млаката, с. Кирчево, с площ 
7276 кв.м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: ливада, 
съседи: 36943.18.10, 36943.18.36, 36943.8.2, 36943.8.11, 
36943.8.12, 36943.8.13, 36943.18.52, придобит от „Ал-
декс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано от 
Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 13, том 
VІІ, рег. № 2495, дело № 1360/2007 г. от 17.04.2007 г. 
на Службата по вписванията – гр. Ловеч.

– Сграда – фурна, със застроена площ 93 
кв.м съгласно договор за покупко-продажба, а 
съгласно скица на имота – с площ 97 кв.м, и 
сграда – производствено помещение и склад, 
с обща застроена площ 111 кв.м, съгласно до-
говора за покупко-продажба, а съгласно скица 
на имота – с площ 114 кв.м, построени върху 
поземлен имот в землището на с. Кирчево, 
ЕКАТТЕ 36943, община Угърчин, област Ловеч, 
местността Млаката, с площ 1,547 дка, начин на 
трайно ползване: индивидуално застрояване, VІ 
категория, съставляващ имот № 008012 по картата 
на възстановената собственост на землището на 
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч, при 
граници и съседи: имот № 008011 – индивидуално 
застрояване на Огнян Йорданов Дермански, имот 
№ 020012 – пътна мрежа, общинска собственост, 
имот № 018024 – ливада на „Алдекс“ – ООД, 
който имот е образуван от имот № 008001, а по 
кадастрална скица на поземлен имот № 12884 от 
4.05.2010 г. на поземлен имот с идентификатор 
36943.8.12 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Млаката, с. Кирчево, с площ 

1547 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 м), съседи: 36943.18.24, 
36943.8.11, 36943.8.13. Сгради, които попадат в 
имота: сграда 36943.8.12.1: застроена площ 114 
кв.м, брой етажи 1, предназначение: промиш-
лена сграда, сграда 36943.8.12.2: застроена площ 
97 кв.м, брой етажи 1, предназначение: сграда 
със смесено предназначение, придобит от „Ал-
декс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано от 
Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 97, том 
ІХ, рег. № 3257, дело № 1993/2007 г. от 16.05.2007 г. 
на Службата по вписванията – гр. Ловеч.

– Поземлен имот в землището на с. Кирчево, 
ЕКАТТЕ 36943, община Угърчин, област Ловеч, 
в местността Млаката, с площ 1,547 дка, начин 
на трайно ползване: индивидуално застрояване, 
VІ категория, съставляващ имот № 008012 по 
картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Кирчево, при граници и съседи: имот 
№ 008011 – индивидуално застроен на Огнян 
Йорданов Дермански, № 020012 – пътна мрежа, 
общинска собственост, имот № 018024 – ливада на 
„Алдекс“ – ООД, който имот е образуван от имот 
№ 008001, а по кадастрална скица на поземлен 
имот № 12884 от 4.05.2010 г. на поземлен имот с 
идентификатор 36943.8.12 в с. Кирчево, община 
Угърчин, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
с адрес на имота: местност Млаката, с. Кирче-
во, с площ 1547 кв.м, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10 м), съседи: 
36943.18.24, 36943.8.11, 36943.8.13. Сгради, които 
попадат в имота: сграда 36943.8.12.1: застроена 
площ 114 кв.м, брой етажи 1, предназначение: 
промишлена сграда, сграда 36943.8.12.2: застро-
ена площ 97 кв.м, брой етажи 1, предназначение: 
сграда със смесено предназначение, придобит от 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 98, том 
ІХ, рег. № 8255, дело № 1894/2007 г. от 16.05.2007 г. 
на Службата по вписванията – гр. Ловеч.

– Поземлен имот – земеделска земя в землище то 
на с. Кирчево, ЕКАТТЕ 36943, община Угърчин, об-
ласт Ловеч, в местността Пчелина, с площ 1,809 дка, 
начин на трайно ползване: ливада, V категория, 
съставляващ имот № 005042 по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Кирчево, 
при граници и съседи: имот № 005043 – ливада на 
стопанството от Общината. Имотът е образуван от 
имот № 005041, а по кадастрална скица на поземлен 
имот № 12774/03.05.2010 г. на поземлен имот с иден-
тификатор 36943.5.42 в с. Кирчево, община Угърчин, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: 
местност Пчелина, с. Кирчево, с площ 1809 кв.м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: ливада, съседи: 
36943.5.43, 36943.5.54, придобит от „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански, с нотариален акт за покупко-продажба 
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на недвижим имот № 196, том ІХ, рег. № 3400, 
дело № 1999/2007 г. от 22.05.2007 г. на Службата 
по вписванията гр. Ловеч.

– Производствен обект – цех за дървообрабо-
тка, със застроена площ 275 кв.м, построен върху 
поземлен имот в землището на с. Кирчево, с 
ЕКАТТЕ 36943, община Угърчин, област Ловеч, 
в местността Млаката, с площ 2,243 дка, начин 
на трайно ползване: индивидуално застрояване, 
VІ категория, съставляващ имот № 008011 по 
картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Кирчево, собственост на Огнян 
Йорданов Дермански, при граници и съседи: 
имот № 008012 – индивидуално застрояване на 
„Алдекс“ – ООД, имот № 018024 – ливада на 
„Алдекс“ – ООД, имот № 008002 – нива об-
щинска собственост – Община Угърчин, имот 
№ 020012 – пътна мрежа общинска собственост, 
който имот е образуван от имот № 008001, а по 
кадастрална скица на поземлен имот № 12775 от 
3.05.2010 г. на поземлен имот с идентификатор 
36943.8.11 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Млаката, с. Кирчево, с площ 
2228 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 м), съседи: 36943.8.12, 
36943.18.24, 36943.8.2, 36943.8.10, 36943.8.13. Сгра-
ди, които попадат в имота: сграда 36943.8.11.1: 
застроена площ 274 кв.м, брой етажи 1, предназ-
начение: промишлена сграда, сграда 36943.8.11.2: 
застроена площ 16 кв.м, брой етажи 1, предназ-
начение: селскостопанска сграда, придобит от 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 57, том 
ХІ, рег. № 3830, дело № 2259/2007 г. от 7.06.2007 г. 
на Службата по вписванията гр. Ловеч.

– Поземлен имот в землището на с. Кирчево, 
с ЕКАТТЕ 36943, община Угърчин, област Ловеч, 
в местността Млаката, с площ 2,243 дка, начин 
на трайно ползване: индивидуално застрояване, 
VІ категория, съставляващ имот № 008011 по 
картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Кирчево, при граници и съседи: 
имот № 008012 – индивидуално застрояване на 
„Алдекс“ – ООД, имот № 018024 – ливада на 
„Алдекс“ – ООД, имот № 008002 – нива об-
щинска собственост – Община Угърчин, имот 
№ 008002 – нива общинска собственост – Община 
Угърчин, имот № 008010 – индивидуално застро-
ена общинска собственост – Община Угърчин, 
имот № 020012 – пътна мрежа общинска собстве-
ност. Имотът е образуван от имот № 008001, а 
по кадастрална скица на поземлен имот № 12775 
от 3.05.2010 г. на поземлен имот с идентифика-
тор 36943.8.11 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Млаката, с. Кирчево, с площ 
2228 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 м), съседи: 36943.8.12, 

36943.18.24, 36943.8.2, 36943.8.10, 36943.8.13. Сгра-
ди, които попадат в имота: сграда 36943.8.11.1: 
застроена площ 274 кв.м, брой етажи 1, предназ-
начение: промишлена сграда, сграда 36943.8.11.2: 
застроена площ 16 кв.м, брой етажи 1, предназ-
начение: селскостопанска сграда, придобит от 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 58, том 
ХІ, рег. № 3831, дело № 2300/2007 г. от 7.06.2007 г. 
на Службата по вписванията гр. Ловеч.

– Поземлен имот № 43829.231.155 съгласно 
кадастралната карта на с. Лисец, община Ловеч, 
област Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-42 
от 18.03.2008 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и када-
стър – София, в с. Лисец, община Ловеч, област 
Ловеч, адрес: местност Иманското, с площ 6046 
кв.м, трайно предназначение: горска, начин на 
трайно ползване: друг вид дървопроизводителна 
гора, стар идентификатор: № 231155, при граници 
и съседи: имот № 43829.231.154 – друг вид дърво-
производителна гора, имот № 43829.231.53 – друг 
в и д  д ър в оп р ои з в од и т е л н а  г о р а ,  и мо т 
№ 43829.231.118 – друг вид дървопроизводителна 
гора, имот № 43829.231.119 – друг вид дървопро-
изводителна гора, имот № 43829.231.149 – друг вид 
дървопроизводителна гора. Имотът не съдържа 
сгради, придобит от „Алдекс“ – ООД, ЕИК 
110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански, с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 107, том ХІІ, рег. № 4393, 
дело № 2578/2008 г. от 25.06.2008 г. на Службата 
по вписванията гр. Ловеч.

– Поземлен имот – широколистна гора от 
13 дка в землището на с. Кирчево, с ЕКАТТЕ 
36943, община Угърчин, област Ловеч, от-
дел/подотдел 25/в – 3,446 дка  – широколистна 
гора, 25/г – 9,552 дка – широколистна гора, 27/п 
0,003 дка  – иглолистна гора, в местността Тънкия 
рът лак, имот № 041007 по картата на възстановена-
та собственост на землището, при граници и съседи 
№ 041011 – широколистна гора на наследници на 
Войка Колева Иванова, № 041016 – широколистна 
гора на Кметство с. Кирчево, № 041010 – игло-
листна гора на наследници на Нейка Колева 
Вълкова, № 041006 – широколистна гора на на-
следници на Никола Петров Колев, № 016033 – ка-
риера-седимент на „Седимент приват“ – АД, а по 
кадастрална скица на поземлен имот № 12773 от 
3.05.2010 г. на поземлен имот с идентификатор 
36943.41.7 в с. Кирчево, община Угърчин, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 3.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота: местност Тънкия рътлък, с. Кирчево, 
с площ 13 000 кв.м, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно ползване: 
широколистна гора, съседи: 36943.41.11, 36943.41.16, 
36943.41.10, 36943.41.6, 36943.37.10, придобит от „Ал-
декс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано от 
Огнян Йорданов Дермански, с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 95, том 
23, рег. № 7686, дело № 8936/2008 г. от 5.11.2008 г. 
на Службата по вписванията гр. Ловеч.

– Гора в земеделски земи с площ 81,177 дка 
в землището на гр. Априлци, община Априлци, 
област Ловеч, кв. Зла река, ЕКАТТЕ 99076, със-
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тавляващ имот № 212023 по картата на земли-
щето, попадащ в отдел 71, подотдел „1“, с площ 
4,431 дка  – поляна, в отдел 71, подотдел „г“ с 
площ 49,250 дка  – иглолистна гора, в отдел 71, 
под отдел „д“ с площ 27,497 дка  – иглолистна гора, 
в местността Ивановски дол, а по кадастрална 
скица на поземлен имот № 12784 от 3.05.2010 г. 
на поземлен имот с идентификатор 52218.29.44 в 
гр. Априлци, община Априлци, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК, с адрес на имота: мест-
ност Ивановски дол, кв. Зла река, гр. Априлци, 
с площ 81 184 кв.м, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно ползване: 
гора, съседи: 52218.29.43, 52218.29.7, 52218.29.13, 
52218.34.25, 52218.34.26, 52218.34.27, 52218.29.45, 
52218.29.24, придобит от „Алдекс“ – ООД, ЕИК 
110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански, с нотариален акт за покупко-продаж-
ба на недвижим имот № 171, том ІІ, рег. № 623, 
дело № 444/2007 г. от 5.03.2007 г. на Службата по 
вписванията гр. Троян.

– Залесена територия с площ 6,667 дка в зем-
лището на гр. Априлци, община Априлци, област 
Ловеч, кв. Зла река, ЕКАТТЕ 99076, съставляващ 
имот № 293019 по картата на землището, попадащ 
в отдел 83, подотдел „с“ – широколистна гора в 
местността Равен рът, а по кадастрална скица на 
поземлен имот № 128856 от 4.05.2010 г. на поземлен 
имот с идентификатор 52218.102.36 в гр. Април-
ци, община Априлци, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-49 от 31.08.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с адрес на имота: местност 
Равния рът, кв. Зла река, гр. Априлци, с площ 
6667 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: горска, начин на трайно ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора, съседи: 52218.102.37, 
52218.102.13, 52218.102.35, 52218.102.4, 52218.102.10, 
придобит от „Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, 
представлявано от Огнян Йорданов Дермански, 
с нотариален акт за покупко-продажба на не-
движим имот № 16, том VІІ, рег. № 1902, дело 
№ 1460/2007 г. от 14.06.2007 г. на Службата по 
вписванията гр. Троян.

– Залесена територия с площ 6,667 дка в зем-
лището на гр. Априлци, община Априлци, област 
Ловеч, кв. Зла река, ЕКАТТЕ 99076, съставляващ 
имот № 293018 по картата на землището, попадащ 
в отдел 83, подотдел „с“ – широколистна гора в 
местността Равен рът, а по кадастрална скица на 
поземлен имот № 12885 от 4.05.2010 г. на поземлен 
имот с идентификатор 52218.102.35 в гр. Април-
ци, община Априлци, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-49 от 31.08.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с адрес на имота: местност 
Равния рът, кв. Зла река, гр. Априлци, с площ 
6667 кв.м, трайно предназначение на територи-
ята: горска, начин на трайно ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора, съседи: 52218.102.36, 
52218.102.13, 52218.103.1, 52218.102.25, 52218.102.3, 
52218.102.4, придобит от „Алдекс“ – ООД, ЕИК 
110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански, с нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 17, том VІІ, рег. № 1903, 
дело № 1451/2007 г. от 14.06.2007 г. на Службата 
по вписванията гр. Троян.

– Моторен т рион Husqvarna-365, рама 
№ 070490629, рег. № ОВ 00393 А, собственост на 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански.

– Всъдеход KAWASAKI KVF 650 D7F, рама 
№ JKAVF650DDB602477, рег. № ОВ 00989, соб-
ственост на „Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, 
представлявано от Огнян Йорданов Дермански.

– Моторен трион STIHL-440, рама № 165445359, 
рег. № ОВ 00391 А, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорда-
нов Дермански.

– Моторен трион STIHL-440, рама № 16434311, 
рег. № ОВ 00392 А, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорда-
нов Дермански.

– Горски влекач АТС-712, рама № 7980, рег. 
№ ОВ 00194, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Горски влекач АТС-712, рама № 5631, рег. 
№ ОВ 00195, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Верижен трактор Т-170 М, рама № 65030, рег. 
№ ОВ 00832, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Кранова уредба (товарач) ШИПКА-5900, 
рама № 1102100, рег. № ОВ 00390 А.

– Колесен трактор ЮМЗ-6КМ, рама № 663446, 
рег. № ОВ 01101, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Кранова уредба (товарач) ШИПКА-5900, 
рама № 11010040, рег. № ОВ 00125 А.

– Колесен трактор ЮМЗ-6Л, рама № 63929, 
рег. № ОВ 00831, собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Лек автомобил, марка и модел САНГ ЙОНГ 
МУСО 661, с рег. № ОВ 3228 АК, рама № КР-
ТЕ0В1CSXP154212, двигател № 66192010004925, 
първоначална регистрация – 18.10.2000 г., дата 
на придобиване – 26.09.2006 г., собственост на 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански.

– Ремарке за товарен автомобил с рег. 
№ ОВ 0909 ЕА, рама 771, първоначална ре-
гистрация – 2.05.1997 г., дата на придобива-
не – 25.01.2007 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански.

– Товарен автомобил марка и модел ВАЗ 21214, 
с рег. № ОВ 9240 АМ, рама № ХТА21214061798876, 
двигател № 7999717, първоначална регис-
трация – 6.12 .2005 г., дата на придобива-
не – 26.06.2006 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански.

– Товарен а втомобил марка и модел 
КАМАЗ 53212, с рег. № ОВ 3931 АМ, рама 
№ 532120060483, двигател № 585189, първоначална 
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регистрация – 26.03.1990 г., дата на придобива-
не – 25.01.2007 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Товарен автомобил марка и модел КА-
МАЗ 5320, с рег. № ОВ 6995 АР, рама № ХТ-
С532000К0329016, двигател № 399240, първо-
начална регистрация – 25.08.1989 г., дата на 
придобиване – 26.05.2006 г., собственост на 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански.

– Товарен автомобил марка и модел УАЗ 
452, с рег. № ОВ 6359 АМ, рама № 254447, 
двигател № 1140524, първоначална регис-
трация – 1.01.1978 г. , дата на придобива-
не – 26.06.2006 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански.

– Ремарке за товарен автомобил марка 
и модел РЕМАРКЕ, с рег. № ОВ 0204 ЕА, 
рама Х1W835710Р0014630, първоначална ре-
гистрация – 7.09.1993 г., дата на придобива-
не – 15.12.2006 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански.

– Лек автомобил марка и модел ШКОДА 
ФЕЛИЦИЯ, с рег. № ОВ 0680 АХ, рама № ТМ-
ВЕНН654V0585167, двигател № AEF008779, пър-
воначална регистрация – 29.07.1997 г., дата на 
придобиване – 28.09.2007 г., собственост на „Ал-
декс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано от 
Огнян Йорданов Дермански.

– Товарен автомобил марка и модел КА-
МАЗ 53212, с рег. № ОВ 5061 АХ, рама № ХТ-
С532120S1082373, двигател № 046728, първоначална 
регистрация – 30.11.1995 г., дата на придобива-
не – 26.03.2008 г., собственост на „Алдекс“ – ООД, 
ЕИК 110555764, представлявано от Огнян Йор-
данов Дермански.

– Лек автомобил марка и модел ФОРД 
ЕСКОРТ, с р ег.  № ОВ 6897 АХ , рама 
№ WF0NXXGCANPM26316, двигател № PM26316, 
първоначална регистрация – 25.05.1993 г., дата 
на придобиване – 29.05.2008 г., собственост на 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BGN BG 75271061829218 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, ведно със законната лихва, считано 
от датата на завеждане на иска до окончателно-
то плащане, с титуляр „Алдекс“ – ООД, ЕИК 
110555764, представлявано от Огнян Йорданов 
Дермански.

– Наличната сума по банкова сметка с IBAN 
BG 09 UBBS 80021077087320 в „Обединена бъл-
гарска банка“ – АД, клон Троян, ведно със за-
конната лихва, считано от датата на завеждане 
на иска до окончателното плащане, с титуляр 
„Алдекс“ – ООД, ЕИК 110555764, представлявано 
от Огнян Йорданов Дермански.

В двумесечен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат на основание чл. 29 ЗОПДИППД да 
предявят своите претенции върху описаното по-
горе имущество.
4660

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г. 
по ф.д. № 6521/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Биомедиа“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ул. Калина 6, ет. 6, ап. 12, 
с предмет на дейност: производство и покупка на 
стоки или други вещи с цел продажба, реклам-
на, комисионна дейност, сделки с интелектуална 
собственост, лизинг, търговско представителство 
и посредничество, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, експорт, реекспорт, хотелиерска, ресто-
рантьорска, туроператорска, туристическа дейност, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лечебно-диагностична 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Орлин Николаев Симов, 
който го управлява и представлява.
11353

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г. 
по ф.д. № 6281/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Пробилд инвестмънт“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Преспа 11, с пред-
мет на дейност: строително предприемачество и 
инвестиране, строителство, реновиране и ремонт 
на жилищни сгради, хотели, къщи, ферми и др., 
производство на строителни материали, машини, 
съоръжения, покупко-продажба, посредничество, 
наеми, консултации, оценки и управление на 
недвижими имоти, производство и продажба на 
мебели и обзавеждане, проектантска, конструк-
торска дейност, инвеститорски контрол, авторски 
надзор, маркетинг и инженеринг, инвестиционна 
дейност с наши и чуждестранни инвеститори, 
разработка и внедряване на програмни продукти, 
рекламна дейност, покупка или производство на 
стоки с цел продажба в първоначален, прерабо-
тен или обработен вид, туристическа дейност, 
хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска 
дейност (след лиценз) и други туристически услуги, 
свързани с вътрешния и международния туризъм, 
вътрешна и външна търговия, търговия на едро 
и дребно, търговска, посредническа и комиси-
онерска дейност, транспортни услуги – превоз 
на пътници, товари и опасни отпадъци по суша, 
море и въздух (след разрешение по надлежния 
ред) в страната и в чужбина, външнотърговска 
дейност – внос и износ на строителни материали, 
машини, съоръжения, мебели и други стоки и 
услуги, изработка с цел търговия на нестандартно 
оборудване, технологии и ноу-хау, посредничество 
и агентство на местни и чуждестранни физиче-
ски и юридически лица в страната и в чужбина, 
сделки с интелектуална собственост. Дружество-
то е с капитал 5000 лв., със съдружници Мазен 
Хаббаз и Антония Иванова Иванова, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
11354

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
10.I.2008 г. по ф.д. № 6266/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Болкан холидей ритрийс“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Панайот Волов 28, с предмет на дейност: придоби-
ване, развитие, продажба, управление и отдаване 
под наем на ваканционни и почивни имоти и 
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земи, както и всякакви други, свързани с това 
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Джорджийна Илейн Шера и Сти-
вън Крейг, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
11355 

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 6321/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Вебоя“ – ЕООД, със 
седалще и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, 
бл. 23, вх. Б, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: 
търговия на дребно с лекарствени средства. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик на 
капитала Венелинка Боянова Драгоева, която го 
управлява и представлява.
11458

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, 
че провереният и приет от общото събрание на 
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. 
на „Бросс холдинг“ – АД, по ф.д. № 4472/98, е 
представен в търговския регистър.
11459

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
9.I.2008 г. по ф.д. №6633/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Нике 94“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление с. Чернево, област 
Варна, ул. Лоза 29, с предмет на дейност: произ-
водство и покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа 
и туроператорска дейност, мениджмънт, мар-
кетинг и реклама, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки в страната и в чужбина, внос, 
износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия, 
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско 
представителство и посредничество на български 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
производство, изкупуване, преработка, съхранение 
и реализация на селскостопанска продукция, про-
мишлени стоки и предмети на бита, строителна, 
строително-монтажна и ремонтна дейност (след 
издаване на лиценз за дейностите, за които се 
изисква). Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Кирил Иванков Атанасов, 
който го управлява и представлява.
11460

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.I.2008 г. по ф.д. № 6169/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограни-
чена отговорност „Град строй инвест“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Кръстьо Мирски 7, партер, с предмет на дейност: 
строително-инвестиционна дейност, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, лизинг, отдаване на недвижимо 
имущество под наем, покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в страната или в чужбина 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
търговия на едро и дребно, внос и износ на вся-
какви стоки или изделия, продажба на стоки от 
собствено производство, производство и търговия 
с промишлени, хранителни и селскостопански 
стоки, търговско представителство и посредни-

чество на български или чуждестранни търговци, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови и 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, 
туристическа, ресторантьорска дейност, таксиме-
трови, рекламни, информационни, програмни, 
преводачески и други услуги, както и всякакви, 
незабранени със закон дейности. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Манол 
Валентинов Найденов и Павлина Владимирова 
Тонева, които го управляват и представляват.
11461

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.I.2008 г. 
по ф.д. № 6653/2007 вписа прехвърляне на търговско 
предприятие на ЕТ „Петрос – Желязка Миткова“ 
от Желязка Архондиева Миткова на Ростислав 
Иванов Чаушев и го вписва като едноличен тър-
говец с фирма „Петрос – Ростислав Иванов“.
11462

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 15.I.2008 г. по ф.д. № 238/2002 вписа промени 
за „Вини“ – ООД: заличава като съдружник и 
управител Албена Василева Бакалова; вписва 
промяна в наименованието – „Вини“ – ЕООД.
11463

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г. 
по ф.д. № 6401/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Ерго Алфа“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Доброволци 5, ет. 2, ап. 4, 
с предмет на дейност: развитие и внедряване на 
полезни модели и изобретения, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първонача-
лен, преработен и обработен вид, продажба на 
стоки от собствено производство, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни 
и сделки с интелектуална собственост, лизинг, 
търговско представителство и посредничество, 
туристически, хотелиерски и ресторантьорски 
услуги, консултантски, рекламни, информацион-
ни, програмни, импресарски или други услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Ангел Иванов Апосто-
лов, Кирил Георгиев Дренски и Вихрен Тодоров 
Запрянов и се управлява и представлява от Ангел 
Иванов Апостолов.
11464

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6207/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Сандмарино“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 
Брегалница 6, ап. 7, с предмет на дейност: строи-
телство и строително-монтажни работи, сделки с 
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия с 
позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт, 
бартерни сделки, превоз на пътници и товари, про-
изводство, изкупуване, преработка и реализация 
на селскостопански произведения, преработка и 
реализация на стоки за бита и промишлеността, 
търговия с всякакви вторични суровини, производ-
ство и търговия с алкохол и безалкохолни напит-
ки, търговия с хранителни и промишлени стоки. 



СТР.  82  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 32

Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Димитър Маринов Димитров, който 
го управлява и представлява.
11465

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
4.I.2008 г. по ф.д. № 2324/2000 вписа промяна за 
„Ен и Ко“ – ООД: вписва като съдружник Све-
тослав Желев Желев.
11466

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
2.I.2008 г. по ф.д. № 6599/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла 
423“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
ние Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет на 
дейност: покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество и 
агентство на български и чуждестранни физически 
и юридически лица, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, покупко-продажба на недвижими 
имоти, проектиране, строителство и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба или предос-
тавяне на туристически услуги, информационни, 
рекламни, хотелиерски и други дейности и свър-
заните с тях услуги, отдаване под наем на паркин-
ги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и 
външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, 
други сделки и търговска дейност, незабранени 
от законодателството. Дружеството е с капитал     
412 920 лв., със собственик на капитала „Хънтърс 
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява 
и представлява от Леон Тормод Хансен.
11467

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
2.I.2008 г. по ф.д. № 1523/2003 вписа промени за 
„Бълктранс“ – ООД: вписва увеличение на ка-
питала на дружеството от 5000 лв. на 101 000 лв.
11468

Варненският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 6439/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Норден стар“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Васил Друмев 
71, ет. 7, ап. 23, с предмет на дейност: покупка 
на стоки и други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
туристическа дейност – туроператорска дейност 
и туристическа агентска дейност, хотелиерство и 
ресторантьорство, туристически транспорт, транс-
портна дейност – превоз на пътници и товари в 
страната и в чужбина, изкупуване на вторични 
суровини, изкупуване и реализация на отпадъчни 
черни и цветни метали и сплавите им, строи-
телно-ремонтни дейности, монтаж и демонтаж, 
корабостроене и кораборемонт, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
управление на недвижими имоти. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Детелина 
Павлова Атанасова и Деян Стоянов Ташев, които 
го управляват и представляват заедно и поотделно.
11469

Софийският градски съд на основание чл. 679 
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание 
на „Шанс 2001“ – ЕООД (в несъстоятелност), 
ЕИК 130183277, със седалище и адрес на упра-
вление София, район „Оборище“, бул. Дондуков 
62А, вх. А, ет. 3, ап. 3, по т.д. № 1000/2009 на 
СГС, ТО, VI-6 състав, да се явяват в заседание 
на 29.04.2011 г. от 9,30 ч., образувано по искане 
на Евден Тончев Илиев от София, ж.к. Хаджи 
Димитър, бл. 34, ет. 10, ап. 59, за отмяна на 
решение на първо съб рание на кредиторите на 
„Шанс 2001“ – ЕООД, по т.д. № 473/2011, ТО, VI-
12 състав на СГС. Заседанието ще се проведе в 
Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
4688

Софийският градски съд на основание чл. 491а, 
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп-
ределение от 10.І.2008 г. допуска прилагането 
в търговския регистър по ф.д. № 14518/98 на 
проверения и приет годишен финансов отчет за 
2006 г. на „АТМ 98“ – АД.
11970

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
10.І.2008 г. по ф.д. № 13098/98 вписва промени 
за „Поли – Аттива“ – ЕООД; вписва прехвърля-
не на 250 дружествени дяла от Станимир Ценов 
Бързашки на Иван Асенов Гаджанов; вписва като 
съдружник Иван Асенов Гаджанов; дружеството 
продължава дейността си като дружество с ограни-
чена отговорност „Поли – Аттива“ – ООД; вписва 
като управител Антонио Станимиров Бързашки, 
вписва промяна на предмета на дейност; произ-
водство и търговия със строителни конструкции 
от дървесни и други материали, както и изделия 
от дърво и други строителни материали, про-
ектантска и консултантска дейност в областта 
на сглобяемите конструкции, внос и износ и 
всички други сделки и услуги, незабранени със 
закон; дружеството се управлява и представлява 
от Антонио Станимиров Бързашки; вписва нов 
дружествен договор.
11971

Софийският градски съд на основание чл. 491а, 
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп-
ределение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането 
в търговския регистър по ф.д. № 4164/2000 на 
проверения и приет годишен финансов отчет за 
2006 г. на „Изи шоп“ – АД.
11972

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 332/2001 вписва промени за „3 С СОТ 
запад“ – ООД: заличава като съдружник „3 С 
СОТ“ – ООД (рег. по ф.д. № 19869/93); вписва 
като съдружник „3 С СОТ“ – АД (рег. по ф.д. 
№ 14257/2007); вписва актуализиран дружествен 
договор.
11973

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5683/2001 вписва промени 
за „Кей комерс 1“ – ЕООД: вписва преместване 
на седалището и адреса на управление от София, 
район „Лозенец“, ул. Вишнева 9, в гр. Костенец, 
Софийска област, ул. Боровец 10.
11974
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Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 19855/2007 вписа в търговския регистър едно-
лично дружество с ограничена отговорност „Ани-
ка“ – ЕООД, със седалищеи адрес на управление 
София, район „Витоша“, кв. Княжево, ул. Багра 
17А, с предмет на дейност: покупко-продажба 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи-
чески, рекламни, информацинони, програмни, 
импресарски и други услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг и други дейности, незабранени от закона. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
и управител Асен Цветанов Иванов, който го 
управлява и представлява.
11765

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20799/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Мидора“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Красно село“, ул. Со-
лун 51, офис 1, с предмет на дейност: счетоводно 
обслужване на юридически и физически лица, 
изготвяне на междинни и годишни финансови 
отчети, счетоводни консултации, вътрешен одит, 
икономически оценки и обосновки, консултации 
по данъчно, трудово и търговско право, разработка 
на финансови и бизнес планове, внедряване на 
счетоводен и управленски софтуер, оценка на 
активи и цели предприятия, обучение, издател-
ска дейност. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала и управител Милена Добрева Рангелова, 
която го управлява и представлява.
11766

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20887/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Алком 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 
176, с предмет на дейност: външна и вътрешна 
търговия на всякакви стоки, вкл. и такива, за 
които се изисква лизценз – след неговото полу-
чаване, продажба на стоки от собствено произ-
водство, производство на метални, алуминиеви и 
пластмасови, проучване, промишлено и жилищно 
строителство, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване 
под наем, всякакъв вид строително-монтажни 
работи, търговско представителство и посредни-
чество, предприемачество, ресторантьорство и 
хотелиерство, лизинг, внос и износ, реекспорт на 
стоки и всички други сделки и услуги, незабране-
ни със закон. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала и управител Велизар Найденов Петков, 
който го управлява и представлява.
11767

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д. № 20448/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Групова 
практика за специализирана медицинска помощ 
по акушерство и гинекология – д-р Делчев и д-р 
Ганчева“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление София, район „Оборище“, ул. Искър 23, с 
предмет на дейност: специализирана медицинска 
помощ по акушерство и гинекология. Дружество-
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със 
съдружници Антоанета Стефанова Колева и Янчо 
Стефанов Делчев и се управлява и представлява 
от съдружниците заедно и поотделно.
11768

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21056/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Фемили“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление София, район „Красно село“, ул. Шандор 
Петьофи 14, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: 
производствена, търговска, комисионна, складова, 
спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, външнотърговска, 
други дейности и услуги, незабранени със закон 
и подзаконови нормативни актове. Дружество-
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала и управител 
Йордан Генчев Спасов, който го управлява и 
представлява.
11769

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20979/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Опти плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Витоша“, ул. Омая 
10А, с предмет на дейност: изработка и продажба 
на очила и материали за очна оптика, оптически 
магазин с кабинет за рефракция, проектиране, 
доставка, монтаж и сервиз на отоплителни и 
климатични, В и К и слънчеви инсталации – след 
лицензиране, изграждане на газови инсталации за 
битови и промишлени обекти, вътрешна и външна 
търговия, представителство, посредничество и 
агентство на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, транспортна и спедиторска 
дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност, 
производство и търговия с промишлени стоки, 
стоки за бита, хранителни и селскостопански 
стоки, всякаква друга дейност, незабранена от 
закона. Дружеството е с неопределен срок, с 
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка-
питала и управител Радослав Николов Янакиев, 
който го управлява и представлява.
11770

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 19823/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Лабаро България“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление София, район „Оборище“, 
ул. 11 август 17, с предмет на дейност: сделки с 
недвижимо имущество, покупко-продажба и на-
еми, строителство, покупко-продажба на стоки в 
първоначален или преработен вид, всякакви други 
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с 
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала „Лабаро Групо Инмоби-
лиарио“ – ООД, и се управлява и представлява от 
управителя Хуан Хесус Мартинес Вия и Фаусто 
Хавиер Мартинес Вия заедно и поотделно.
11771

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 7891/2007 вписва промени 
за „Оберон – М“ – ЕООД: вписва промяна на 
седалището и адреса на управление – София, 
район „Възраждане“, ул. Братя Миладинови 1, 
ет. 1, ап. 1; вписва нов учредителен акт.
11772

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20740/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Ягуар – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Слатина“, ул. Венера, 
бл. 1, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-
продажба на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи-
чески, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски и други услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг и други дейности, незабранени от закона. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и 
управител Самар Акула, който го управлява и 
представлява.
11773

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20306/2007 вписа в търговския регистър едно-
лично дружество с ограничена отговорност „Ди 
Ем консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, ул. Златовръх 51, вх. Б, ап. 17, 
с предмет на дейност: консултантски услуги, вкл. 
консултиране, обучаване, внедряване на между-
народни стандарти за управление, извършване 
на корпоративен, търговски, икономически и 
правен анализ, Пи Ар консултации, маркетинг, 
реклама и медийно представяне, търговско пред-
ставителство и посредничество, информационно 
обслужване и всякаква друга търговска дейност, 
незабранена със закон или подзаконов нормативен 
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
и управител Димитър Енев Марчев, който го 
управлява и представлява.
11774

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20296/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Ауад КМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Възраждане“, ул. Княз 
Борис I № 130, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: 
предприемачество в строителството, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, покупко-продажба на стоки и 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, търговско пред-

ставителство или посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни сделки, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги и други 
дейности, незабранени от закона, всякаква друга 
дейност, незабранена от закон. Дружеството е с 
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли-
чен собственик на капитала и управител Камил 
Жерис, който го управлява и представлява.
11775

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20275/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Евроарх 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 
93, бл. 71, вх. Г, ет. 6, ап. 63, с предмет на дей-
ност: идейно, техническо и работно проектиране, 
консултантски услуги, посредничество, агентство, 
комисионерство, всякаква друга дейност, незаб-
ранена от закона. Дружеството е с неопределен 
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик 
на капитала и управител Антоанета Михайлова 
Влока, която го управлява и представлява.
11776

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20981/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Продал 94 България“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление София, район „Витоша“, 
кв. Драгалевци, ул. Захари Зограф 55А, ап. V9, с 
предмет на дейност: внос и продажба на алкохолни 
напитки, инвестиционна дейност, управление и 
даване под наем на недвижими имоти, складова 
дейност, транспорт и даване под наем на техника 
и екипировка, консултантски услуги, транспорт 
на стоки, както и всякаква друга дейност, незаб-
ранена от законите на Република България; всяка 
дейност, изискваща издаването на специални 
разрешителни и лицензии, ще бъде извършва-
на само след надлежното набавяне на такива. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Продал 94 С.Р.Л. и се управлява и представлява 
от управителя Борхан Николае Корнел.
11777

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по 
ф.д. № 19830/2007 вписва промяна за „Про-
бан“ – ЕООД, във връзка с постановено реше-
ние на Бургаския окръжен съд за промяна на 
седалището и адреса на управление от Бургас, 
ул. Марагидик 17, ет. 2, в София, ул. Княз Борис 
I № 99, ет. 3.
11778

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20501/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Метал – стан-
дарт“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Връбница“, Промишлена зона 
„Орион“, ул. Янаки Моллов 1, с предмет на дей-
ност: металообработване – изработка на метални 
конструкции и парапети от черни и цветни метали, 
железарски услуги, производство на стоки и услуги 
с цел продажба, предприемачество, промишлено 
и жилищно строителство и строително-ремонтна 
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дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, 
покупко-продажба на недвижими имоти и вещни 
права върху тях, производство и дистрибуция на 
оборудване, промишлени стоки, стоки за бита 
и пластмасови изделия, спедиторска дейност, 
консултантска дейност и маркетинг, комисионни, 
складови и лицензионни сделки, лизинг, всички 
други дейности, незабранени от закона. Друже-
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., 
със съдружници Метин Исмет Османлъ и Любен 
Петров Алипиев и се управлява и представлява 
от Метин Исмет Османлъ.
11779

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20461/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Глория – ени-
гма“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 329, 
вх. Е, ап. 117, с предмет на дейност: търговия 
с всякакъв вид стоки и услуги в страната и в 
чужбина, вътрешно- и външноикономическа 
дейност – внос, износ, бартерни и реекспортни 
сделки, даване под наем на машини, транспортни 
средства и недвижими имоти, строителни услуги, 
транспортни услуги, в т. ч. и таксиметров пътниче-
ски и товарен превоз, дизайнерски и моделиерски 
услуги, вътрешен и международен туризъм, хоте-
лиерство и ресторантьорство, представителска, 
посредническа и агентска дейност на местни и 
чуждестранни физически и юридически лица в 
страната и в чужбина и всякакви други дейности, 
за които няма законова забрана. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със 
съдружници Иван Атанасов Иванов и Галина 
Юриевна Плехова и се управлява и представлява 
от Иван Атанасов Иванов.
11780

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20359/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Д-р Симеонов, 
д-р Самодумов – Групова практика за извънбол-
нична дентална помощ“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление София, район „Триадица“, кв. 
Кръстова вада, ул. Гатю Шишков 23, с предмет 
на дейност: първична извънболнична помощ по 
дентална медицина посредством диагностика, 
лечение, рехабилитация и наблюдение на бол-
ни, консултации, профилактика, предписание 
на лабораторни и други видове изследвания, 
дентални дейности и манипулации под контрол 
и отговорност на дружеството, предписание на 
обема, вида на домашните грижи и помощ за 
болни, предписание на лекарства и превързочни 
материали и медицински пособия, наблюдение и 
оказване на дентална помощ, наблюдение, кон-
трол, грижи и дентална помощ на деца под 18 г., 
дейност по здравна промоция и профилактика, 
вкл. и профилактични прегледи, издаване на 
документи, свързани с дейността, насочване на 
пациенти за консултативна и болнична помощ, 
оказване на дентална помощ по договор със 
здравноосигурителна каса, дружеството може да 
извършва и всякаква друга дейност, незабранена 
изрично от закона, съгласно Закона за лечебните 
заведения. Дружеството е с неопределен срок, с 
капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Димит-

ров Симеонов и Антон Ангелов Самодумов и се 
управлява и представлява от Ивайло Димитров 
Симеонов.
11781

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20598/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Блу рабит 
продъкшънс“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление София, район „Триадица“, ж.к. 
Стрелбище, бл. 109, с предмет на дейност: реали-
зиране на телевизионни продукции, изготвяне на 
телевизионни рекламни клипове, консултантски 
услуги в областта на рекламата и създаването на 
телевизионната продукция, търговско предста-
вителство и посредничество, предприемаческа 
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, 
маркетингова дейност и други дейности, незаб-
ранени от закона. Дружеството е с неопределен 
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ралица 
Емилова Пейчева, Кирил Орлов и Александър 
Любомиров Александров и се управлява и пред-
ставлява от Ралица Емилова Пейчева и Кирил 
Орлов заедно и поотделно.
11782

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.I.2008 г. 
по ф.д. № 12986/2007 вписва промени за „Ино-
вейтив медиа“ – АД: вписва увеличение на ка-
питала на дружеството от 64 773 лв. на 76 591 лв. 
чрез издаване на нови 11 818 поименни акции с 
номинална стойност 1 лв.; вписва нов устав на 
дружеството, приет на общо събрание на акци-
онерите от 15.XI.2007 г.
11783

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20087/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Контрол БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Красна поляна“, ж.к. 
Красна поляна 3, бл. 31Б, вх. Б, ет. 15, ап. 149, с 
предмет на дейност: проектиране и изграждане 
на системи за сигурност, видеонаблюдение, СОТ, 
периметрова охрана, проектиране и изграждане на 
телефонни централи, проектиране и изграждане 
на ел. инсталации, проектиране и изграждане 
на пожароизвестителни и пожарогасителни ин-
сталации, посреднически услуги, строителство, 
търговия с акцизни стоки, отдаване под наем на 
обекти, всякаква друга стопанска и търговска 
дейност, незабранена със закон. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с ед-
ноличен собственик на капитала и управител 
Борислав Симеонов Барбов, който го управлява 
и представлява.
11784 

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21016/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Нимтрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление София, район „Красно село“, ул. Дойран 
17, с предмет на дейност: производство, доставка 
и реализация на промишлени стоки, вътрешна 
и външна търговия, строителство, транспортни 
услуги в областта на строителството, търговско 
представителство и посредничество на български 
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и чуждестранни фирми в страната и чужбина, 
хотелиерство и ресторантьорство, комисионни 
сделки, всякаква друга дейност, незабранена 
от закона. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала и управител Николай Илиянов Петков, 
който управлява и представлява.
11695

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 19638/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Имоти тръст“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Средец“, ул. Кракра 19, 
ап. 1, с предмет на дейност: покупка и продажба 
на собствено недвижимо имущество, посредни-
ческа дейност на агенции с недвижими имоти. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
и управител Цветелин Димитров Золев, който 
управлява и представлява.
11696

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 19397/2007 вписа в търговския регистър друже-
ство с ограничена отговорност „Талипет“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление София, район 
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 380, вх. 1, ап. 40, с 
предмет на дейност: туристически, консултантски, 
рекламни, информационни, програмни и други 
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, ре-
експорт, търговско представителство на български 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
комисионни, спедиционни (без поща), складови и 
превозни сделки, производство, изкупуване, прера-
ботка, съхранение и реализация на селскостопан-
ска продукция, промишлени стоки и предмети на 
бита, сделки с интелектуална собственост, всяка 
друга дейност, която по предмет и обем изисква 
водене по търговския начин и незабранена със 
закон или друг нормативен акт, а когато дейност-
та има разрешителен режим – след съответното 
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., със съдружници Александра 
Начева Петличкова и Таня Иванова Петличкова 
и се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
11697

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20486/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Елинор – 007“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, 
бл. 51, вх. Б, ет. 3, ап. 73, с предмет на дейност: 
покупко-продажба 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, 
превозни, складови и лицензионни сделки; ресто-
рантьорство, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски 
и други услуги; покупка строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и 
други дейности, незабранени от закона. Друже-
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., 

с едноличен собственик на капитала и управител 
Румен Христов Младенов, който управлява и 
представлява.
11698

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д. № 20906/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Ексклу-
зив – Калин“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Средец“, ул. Аксаков 
52а, с предмет на дейност: покупка на стоки с 
цел препродажба първоначален, преработен или 
обработен вид, предлагане на услуги и стоки за 
оборудване на СПА центрове, фризьорски услуги, 
търговско представителство, представителство и 
агентство на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, рекламни, информационни 
и други услуги, всякакви други дейности и услуги 
по чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., със съдружници Александър 
Орлинов Аврамов и Калин Йорданов Георгиев 
и се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
11699

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 8148/2005 вписва промени за „7 дни 
ТВ“ – АД: заличава като член на съвета на ди-
ректорите Велизар Пенков Енчев; вписва като 
член на съвета на директорите и изпълнителен 
директор Марийка Иванова Тотева; дружеството 
се представлява от председателя на съвета на 
директорите Петко Тодоров Тодоров и изпълни-
телния директор Марийка Иванова Тотева заедно 
и поотделно.
11700

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 21003/2007 вписа в тър-
говския регистър акционерно дружество „Кепитал 
тръст“ – АД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Оборище“, ул. Велико Търново 28, 
ет. 4, с предмет на дейност: реализация на инвес-
тиционни проекти, търговско представителство 
и посредничество, външно- и вътрешнотъргов-
ска дейност, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова 
и лизингова дейност, всякаква друга стопанска 
дейност, незабранена със закон. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., 
разпределен в 10 000 поименни акции с право на 
глас с номинална стойност 100 лв. Дружество-
то със съвет на директорите в състав: Недялко 
Димчев Неделчев – председател, Пламен Младе-
нов Марков, Кристиян Конов Христов и Красен 
Бончев Киряков – изпълнителен директор, и се 
представлява от изпълнителния директор Красен 
Бончев Киряков.
11701

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20207/2007 вписа в търговския регистър друже-
ство с ограничена отговорност „Амбулатория за 
групова практика за първична дентална помощ 
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Конфи – дент“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление София, ул. Георги С. Раковски 
79А, ап. 13, с предмет на дейност: осъществя-
ване само на извънболнична дентална помощ и 
всички съпътстващи дейности, свързани с нея: 
изграждане на специфична система за дентално 
обслужване и обособяване на първична и специ-
ализирана дентална помощ; диагностика и лече-
ние (консервативно, хирургично и ортопедично) 
на дентални заболявания и някои заболявания 
в лицево-челюстната област и орална имплан-
тология; предписване на лабораторни и други 
видове изследвания, на лекарства, превързочни 
материали и медицински пособия; експертиза 
на временна нетрудоспособност; извършване на 
дейности по здравна промоция и профилакти-
ка, вкл. профилактични прегледи; издаване на 
документи, свързани с дейността на лекаря по 
дентална медицина; насочване на пациенти за 
консултативна и болнична помощ. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
дружници Луиза Цветанова Маринова и Йоланта 
Цветанова Маринова и се управлява и предста-
влява от съдружниците заедно и поотделно.
11702

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г. 
по ф.д. № 21148/2007 вписа в търговския регистър 
акционерно дружество „София файненс“ – АД, със 
седалище и адрес на управление София, район 
„Оборище“, ул. Сердика 23, с предмет на дейност: 
консултантски услуги в областта на финансите, 
производство, внос, износ и търговия с продукти; 
сделки на придобиване, управление и разпореж-
дане с недвижими имоти и вещни права върху 
тях, маркетингови и рекламни услуги, както и 
всякаква друга дейност, незабранена от закона; 
в случай че за извършването на определена 
дейност се изисква разрешение или лицензия, 
дружеството предприема извършването є след 
получаването на съответното разрешение или 
лицензия, освен ако законът позволява извърш-
ването преди това. Дружеството е с неопределен 
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 
обикновени поименни акции с право на глас с 
номинална стойност 1 лв. Дружеството е със 
съвет на директорите в състав: Константинос 
Колокасидис, Теодорос Хрисис и Ерато Закакиото 
и се управлява и представлява от изпълнителния 
директор Константинос Колокасидис.
11703

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 3577/2007 вписва промени за „БМ към-
пани“ – ЕООД: заличава като управител Иван 
Илиев Златинов; вписва като управител Вангел 
Петев Ценов, който управлява и представлява.
11704

Софийският градски съд на основание чл. 491а, 
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп-
ределение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането 
в търговския регистър по ф.д. № 7182/2004 на 
проверения и приет годишен финансов отчет за 
2006 г. на „Терем – Летец“ – ЕООД.
11715

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 6459/2003 вписва промени за „Опет Ай-
газ България“ – ЕАД: заличава като прокурист 
Хакан Орер.
17716

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с 
чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VІІ.2007 г. 
допуска прилагането в търговския регистър по 
ф.д. № 6459/2003 на проверения и приет годишен 
финансов отчет за 2006 г. на „Опет Айгаз Бъл-
гария“ – ЕАД.
11717

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г. 
по ф.д. № 9751/2003 вписва промени за „Ле-
галити“ – АД: вписва преместване на седали-
щето и адреса на управление – София, район 
„Триадица“, ул. Узунджовска 16, ет. 3; вписва 
съвет на директорите с нов мандат 5 години в 
състав: Росен Колев Димоларов – изпълнителен 
директор, Антоанета Михайлова Димоларова, 
„Розим“ – ЕООД, и Розалина Йорданова Гради-
нарова-Стоянова – председател; дружеството се 
представлява от изпълнителния директор Росен 
Колев Димоларов.
11718

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. 
по ф.д. № 4345/2003 вписва промени за „Мото 
став“ – ЕООД: вписва промяна на седалището 
и адреса на управление – София, район „Вито-
ша“, кв. Бояна, ул. Байкал 11а; вписва промени 
в учредителния акт.
11719

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 4345/2003 вписа в търговския регистър друже-
ство с ограничена отговорност „Мото став“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление София, район 
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Буките 4А, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, лизингова дейност, сделки с ин-
телектуална собственост, маркетингова дейност, 
информационни, програмни и други услуги, както 
и всяка друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., със съдружници Стефка Димитрова 
Стоянова и Даниела Тихомирова Стоянова и се 
управлява и представлява от Стефка Димитрова 
Стоянова.
11720

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6582/2003 вписва залича-
ване на „Бук 1“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление – София, район „Сердика“, ул. 
Будапеща 76, ап. 2.
11721

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8244/2003 вписва проме-
ни за „Авангард – 03“ – ЕООД: вписва промяна 
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в седалището и адреса на управление – София, 
кв. Лозенец, ул. Вискяр планина 15 – 17, ап. 1; 
вписва промяна в учредителния акт.
11722

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 13083/2003 вписва промени за „Ре-
клам – дизайн“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 
50 дружествени дяла, представляващи целият дру-
жествен капитал на „Реклам – дизайн“ – ЕООД, 
от Емил Самуилов Петров на Николай Асенов 
Илиев; заличава като едноличен собственик на 
капитала и управител Емил Самуилов Петров; 
вписва като едноличен собственик на капитала 
и управител Николай Асенов Илиев; вписва нов 
учредителен акт; дружеството се управлява и 
представлява от Николай Асенов Илиев.
11723

Софийският градски съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
по ф.д. № 20322/2007 вписа в търговския ре-
гистър дружество с ограничена отговорност 
„Вили – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Надежда“, ж.к. Толстой, 
бл. 14, вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: 
производствена, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, разкриване на магазини и обекти за тър-
говия и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, 
транспортни услуги, вътрешен и международен 
транспорт (след получаване на лиценз), строи-
телно-монтажна и ремонтно-строителна дейност, 
реклама, маркетинг и всякаква друга дейност, 
разрешена със закон. Дружеството е с неопре-
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници 
Жулиета Иванова Симеонова и Величка Георгиева 
Тодорова, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
10681

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20896/2007 вписа в търговския регистър едно-
лично дружество с ограничена отговорност „Алекс 
395“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 262, 
вх. Г, ет. 9, ап. 106, с предмет на дейност: търго-
вия, производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьор-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос 
и износ на стоки и всякакви други сделки и 
услуги, незабранени със закон. Дружеството е 
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно-
личен собственик на капитала Айтен Юсеинова 
Реджебова, която го управлява и представлява.
10682

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21044/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Баня Виталити Ризорт“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление София, район „Средец“, 
ул. 6 септември 33, ет. 1, с предмет на дейност: 
външно- и вътрешнотърговска дейност, строи-
телство, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване 
под наем, вътрешен и международен транспорт, 
спедиционна дейност и всякакви други търговски 

дейности, незабранени със закон. Дружеството е с 
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала Стефан Генчев Павлов, 
който го управлява и представлява.
10683

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21050/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Европрес пъблишинг“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление София, район „Витоша“, кв. 
Симеоново, ул. Света Магдалена 32, с предмет на 
дейност: издателски и редакторски услуги, тър-
говия, производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьор-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос 
и износ на стоки и всякакви други сделки и 
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с 
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли-
чен собственик на капитала Ивайло Гаврилов 
Стоименов, който го управлява и представлява.
10684

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20334/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Джейкъбс пропъртис 3“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление София, район „Средец“, ул. 
Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка 
на недвижими имоти, строеж и ремонт на сгради 
с цел продажба или отдаване под наем, внос-из-
нос, транспортна, туроператорска и туристическа 
агентска дейност, рекламна и информационна 
дейност, ресторантьорство и обществено хранене, 
хотелиерство, консултантска дейност. Дружество-
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с 
едноличен собственик на капитала Мери Катерин 
Джейкъбс, която го управлява и представлява.
10685

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21228/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Ледън хол 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление София, район „Подуяне“, ж.к. 
Хаджи Димитър, ул. Никола Войновски 67, с 
предмет на дейност: търговия на едро и дребно, 
складова дейност, внос и износ на стоки и услуги, 
транспортна, предприемаческа, консултантска 
дейност, счетоводни услуги, производство и ре-
ализация на стоки и услуги, покупка, строеж и/
или реконструкция и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба или отдаване под наем, 
строителство на всякакви сгради (гражданско 
и промишлено строителство), посредничество 
при покупко-продажба на недвижими имоти, 
рекламна, маркетингова и инженерингова дей-
ност и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, 
представителство и агентство и всякаква друга 
стопанска дейност, за която няма законова 
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с 
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Петър Александров Радославов, който 
го управлява и представлява.
10686
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Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20255/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Холидейс проджект“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление София, район „Оборище“, 
ул. Чумерна 36, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, проектиране, 
проучване, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, 
външнотърговски сделки, незабранени със закон. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Ясен Янчев Азманов, който го управлява и 
представлява.
10687

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 19945/2007 вписа в търговския регистър едно-
лично дружество с ограничена отговорност „Парна 
корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Лозенец“, ул. Якуби-
ца 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и 
външнотърговска дейност, пътнически, товарни 
и транспортни услуги в страната и в чужбина, 
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под 
наем на недвижими имоти, вътрешен и междуна-
роден туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, 
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеж-
дане на недвижими имоти с цел продажба, както 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Аднан Хозефа Рангила, който го управлява и 
представлява.
10688

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. 
по ф.д. № 7969/2004 вписва промени за „Танев-
тодоровпадалски“ – ООД: вписва промяна на на-
именованието от „Таневтодоровпадалски“ – ООД, 
на „Девелор България“ – ООД; вписва като 
съдружник „Девелор“ – АД, Унгария, (рег. на 
7.VІ.2004 г. под № Cg.01-10-045069), Будапеща, 
Ракоци 70 – 72; вписва увеличение капитала на 
дружеството от 5100 на 10 200 лв.; вписва като 
управител Жолт Позвай; дружеството се упра-
влява и представлява от Тодор Анетков Тодоров 
и Жолт Позвай заедно и поотделно; вписва нов 
дружествен договор. 
11235

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.І.2008 г. по 
ф.д. № 6315/2005 вписва промени за „Медицински 
център Международен онкологичен консултативен 
център (медицински център МОКЦ) – АД: зали-
чава като председател на съвета на директорите 
и изпълнителен член Григор Ангелов Горчев; 
вписва като председател на съвета на директо-
рите и изпълнителен член Григор Петров Велев; 

заличава като прокурист Григор Петров Велев; 
дружеството се управлява и представлява от 
Григор Петров Велев.
11236

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. 
по ф.д. № 4652/2005 вписва промени за „Глобал 
инвест“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала 
на дружеството от 5000 на 914 200 лв. Капиталът е 
увеличен с непарична вноска – вземания на стой-
ност 909 201,80 лв. съгласно съдебно-техническа 
оценителна експертиза, приета с определение от 
14.ХІІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено 
отделение – 8 състав, по дело 691/2007; вписва 
нов учредителен акт.
11237

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
14.І.2008 г. по ф.д. № 6797/96 вписва заличаването 
на „А – Системи“ – ООД.
11238

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 15473/96 вписва проме-
ни за „Хидравлични машини“ – ЕООД: вписва 
като съдружник Иван Александров Александров; 
вписва прехвърляне на 23 дружествени дяла от 
Александър Иванов Александров на Иван Алек-
сандров Александров; дружеството продължава 
дейността си като дружество с ограничена от-
говорност „Хидравлични машини“ – ООД, и се 
управлява и представлява от Александър Иванов 
Александров; вписва нов дружествен договор.
11239

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10332/97 вписва промени за 
„Зелен парк дизайн“ – ООД: вписва прехвърляне 
на 350 дружествени дяла от Васил Станимиров 
Мирчев на Галин Рангелов Йорданов; заличава 
като съдружник Васил Станимиров Мирчев; 
дружеството продължава дейността си като 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Зелен парк дизайн“ – ЕООД; вписва промяна 
на седалището и адреса на управление – София, 
район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 366А, 
вх. В, ет. 7, ап. 68; едноличен собственик на 
капитала е Галин Рангелов Йорданов, който го 
управлява и представлява; вписва учредителен 
акт на дружеството.
11240

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 12904/2000 вписва промени за „Евро 
офис 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дру-
жествени дяла от Стефан Йорданов Пепелярски 
на Радослав Борисов Лазарков; заличава като 
съдружник Стефан Йорданов Пепелярски; впис-
ва като съдружник Радослав Борисов Лазарков, 
вписва изменение и допълнение на дружествения 
договор.
11241

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11207/2000 вписва за-
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личаването на „Атеса“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление – София, район „Люлин“, 
ж.к. Люлин, бл. 404, вх. А, ап. 20.
11242

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 10720/2000 вписва промени за „Мно-
гопрофилна болница за активно лечение „Царица 
Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД: вписва промяна на наи-
менованието от „Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД, 
на „Университетска многопрофилна болница за ак-
тивно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД: 
вписва изменение в устава съгласно протоколно 
решение № РД-16-454 от 15.ХІІ.2007 г. на минис-
търа на здравеопазването.
11243

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7565/2000 вписва промени 
за „Би пойнт“ – ЕООД: вписва преместване на се-
далището и адреса на управление – София, район 
„Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри 16, бл. 155, 
ет. 2, ап. 16; вписва промени в учредителния акт.
11244

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
10.І.2008 г. по ф.д. № 4758/2001 вписва промени 
за „Интернефтигазмонтажи“ – ООД: заличава 
като управител Ганна Березовска; дружеството 
се управлява и представлява от управителите 
Юрий Николаевич Сергиенко и Илия Георгиев 
Илиев заедно и поотделно.
11245

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. 
по ф.д. № 12544/2001 вписва промени за „Роял 
ресортс“ – АД: вписва увеличение на капитала на 
дружеството от 34 001 100 на 67 250 200 лв. чрез 
издаване на нови 332 491 акции с номинална стой-
ност 100 лв., капиталът е извършен с непарична 
вноска съгласно съдебно-оценителна експертиза 
от 5.VІ.2007 г.; вписва промени в устава.
11246

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4406/2001 вписва промени 
за „Медицински център д-р Малинов – пластична 
и естетична хирургия“ – ООД: заличава като съ-
дружник Соня Иванова Малинова; вписва поемане 
на оставените в наследство дялове от Максим 
Цанков Малинов; вписва нов дружествен договор.
11247

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г. 
по ф.д. № 3107/2002 вписва промени за „Маги 
2002“ – ООД: заличава като съдружник „Ейч Ем 
интернешънъл лимитид“, Британски Вирджински 
острови; вписва прехвърляне на 2043 дружестве-
ни дяла от „Ейч Ем интернешънъл лимитид“ на 
„Нина“ – ООД; дружеството продължава дейност-
та си като еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Маги 2002“ – ЕООД; едноличен 
собственик на капитала е „Нина“ – ООД (рег. по 
ф.д. № 1420/95 на Плевенския ОС); дружество-
то се управлява и представлява от Христомир 
Цанков Христов; вписва нов учредителен акт на 

дружеството; вписва промяна на седалището и 
адреса на управление от София, район „Илинден“, 
ж.к. Захарна фабрика, бл. 37, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в 
Плевен, ул. Захари Зограф 20А.
11248

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3006/2002 вписва промени 
за „Прима груп“ – ООД: заличава като управител 
Надежда Тодорова Филипова.
11249

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г. 
по ф.д. № 3441/2003 вписва промени за „Дойче 
центрум“ – ЕООД: вписва като съдружник Ру-
мяна Колева Русева; вписва прехвърляне на 20 
дружествени дяла от Бойко Борисов Бойчев на 
Румяна Колева Русева; дружеството продължава 
дейността си като дружество с ограничена от-
говорност „Дойче центрум“ – ООД; вписва нов 
дружествен договор.
11250

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9891/2003 вписва про-
мени за „БГ инфо“ – ЕООД: вписва промяна на 
седалището и адреса на управление – София, 
район „Средец“ ул. Ген. Паренсов 29; вписва нов 
учредителен акт.
11724

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д. № 20109/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Комадор 
спрингс“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление София, район „Красно село“, ж.к. Белите 
брези, ул. Ворино 55, ет. 1, ап. 3, с предмет на 
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, 
строителство и ремонтни дейности, строител-
ство и изграждане на паркове за производство 
на електроенергия и възобновяеми енергийни 
източници, озеленяване и търговия с посадъчен 
материал, покупка, внос и износ на стоки с цел 
препродажба в първоначален, намален, прера-
ботен или обработен вид, рехабилитационна и 
профилактично-възстановителна СПА дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
международна търговска, транспортна и спеди-
торска дейност, складови сделки, туристически, 
хотелиерски, ресторантьорски дейности, инфор-
мационни, програмни и импресарски услуги, 
рекламна дейност, лизингови сделки, всички 
незабранени от закона дейности. Дружеството е 
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
дружници Владимир Илиев Мандров и Любомир 
Тодоров Иванов и се управлява и представлява 
от съдружниците заедно и поотделно.
11725

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20658/2007 вписа в търговския регистър друже-
ство с ограничена отговорност „Аийо Ем къмпа-
ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 103, вх. А, 
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки 
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с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на стоки с цел 
продажба, търговско представителство и посред-
ничество, комисионна, спедиционна, превозна, 
складова, лизингова дейност, хотелиерство и 
ресторантьорство, туристически, рекламни, ин-
формационни, програмни, импресарски и други 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, външноико-
номическа и външнотърговска дейност, всякаква 
друга разрешена от закона дейност. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
дружници Мариана Василева Атанасова и Елена 
Владимирова Василева и се управлява и пред-
ставлява от съдружниците заедно и поотделно.
11726

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.I.2008 г. по 
ф.д. № 2959/2004 вписва промени за „Сагита към-
пани“ – АД: вписва преместване на седалището и 
адреса на управление в София, район „Триадица“, 
кв. Манастирски ливади Б, Евроцентър, сграда 
6; заличава като член на съвета на директорите 
Владимир Викторов Давчев; вписва като член 
на съвета на директорите Зорница Валентинова 
Чугреева; вписва като изпълнителен директор 
Виктор Владимиров Давчев; дружеството е със 
съвет на директорите в състав: Виктор Влади-
миров Давчев, Леа Соломон Давчева и Зорница 
Валентинова Чугреева, и се управлява и пред-
ставлява от изпълнителния директор Виктор 
Владимиров Давчев; вписва изменение на устава 
на дружеството, прието на ОС на акционерите, 
проведено на 7.XI.2007 г.
11727

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4604/2004 вписва промени 
за „Дая“ – ЕООД: вписва промяна на предмета 
на дейност: предлагане на медицински изделия 
и помощни средства, предназначени за хора с 
увреждания, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид в страната и в чужбина, търговско 
представителство и посредничество на български 
и чуждестранни лица в страната и в чужбина, 
складови сделки, сделки с интелектуална собстве-
ност, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, 
лизингови сделки, всички други сделки, незаб-
ранени от закона; вписва нов учредителен акт.
11728

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6466/2004 вписва промени 
за „Креатив концепт“ – ООД: вписва прехвърля-
не на 3 дружествени дяла от Борислав Виденов 
Борисов на Олга Димитрова Борисова; заличава 
като съдружник и управител Борислав Виденов 
Борисов; вписва като съдружник и управител 
Олга Димитрова Борисова; вписва промени в 
дружествения договор; дружеството се управлява 
и представлява от Олга Димитрова Борисова.
11729

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г. 
по ф.д. № 9956/2004 вписва промени за „Джейби 
солюшънс“ – ООД: заличава като управител Бо-

рислав Иванов Радев; дружеството се управлява 
и представлява от Живко Бориславов Георгиев 
самостоятелно; вписва нов дружествен договор.
11730

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 10208/2004 вписва проме-
ни за „Теодора турс“ – ЕООД: вписва промяна в 
адреса на управление – София, район „Оборище“, 
ул. Буная 8, ет. 4, ап. 11; вписва актуализиран 
учредителен акт.
11731

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г. 
по ф.д. № 13313/2005 вписва промени за „Юнайтед 
медия“ – АД: вписва преместване на седалището 
и адреса на управление от район „Изгрев“, ж.к. 
Изгрев, ул. 170 № 26, в район „Лозенец“, бул. 
Черни връх 47, ет. 3; заличава като член на съвета 
на директорите Людмила Борисова Ангелова; 
вписва като член на съвета на директорите Георги 
Симеонов Агафонов; дружеството е със съвет на 
директорите в състав: Георги Симеонов Агафо-
нов – председател и изпълнителен директор, Ина 
Иванова Гълъбова и Иван Георгиев Агафонов; 
дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК 
и се управлява и представлява от председателя 
на СД и изпълнителен директор Георги Симеонов 
Агафонов; вписва нов устав, приет с решение на 
ОСА от 12.XII.2007 г.
11732

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 13917/2005 вписва про-
мени за „БМСОФТ“ – ЕООД: вписва промяна 
на предмета на дейност: превод от български на 
чужд език и от чужд език на български (прево-
даческа дейност), изработка на софтуер, доставка 
на софтуерни продукти, доставка на интернет, 
интернет провайдър, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество на български и чуждестранни 
физически и юридически лица, комисионна, спе-
диционна, превозна и складова дейност, всякаква 
друга незабранена от закона дейност.
11733

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.XII.2007 г. по ф.д. № 3700/2005 вписва промени 
за „Интер булгериан пропъртис – СА“ – ЕООД: 
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла, 
съставляващи 100 % от капитала на дружеството, 
от Жорж Фади Башур на Джон Дъглас Стайгър; 
заличава като едноличен собственик на капитала 
и управител Жорж Фади Башур; вписва като 
едноличен собственик на капитала и управител 
Джон Дъглас Стайгър; вписва нов учредителен акт.
11734

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4877/2005 вписва промени 
за „Полигон груп“ – ЕООД: вписва преместване 
на седалището и адреса на управление – София, 
ж.к. Зона Б-5, ул. Партений Нишавски 6, Бизнес 
център „Палас“, ет. 2; вписва промени в учреди-
телния акт.
11735
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Софийският градски съд на основание чл. 491а, 
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп-
ределение от 2.I.2008 г. допуска прилагането в 
търговския регистър по ф.д. № 14193/2005 на 
проверения и приет годишен финансов отчет за 
2006 г. на „Инрос Лакнер България“ – АД.
11736

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ 
с решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 14193/2005 
вписва прекратяване на „Инрос Лакнер Бълга-
рия“ – АД, и го обявява в ликвидация с ликвида-
тор Инго Райнолдс Ашман и срок за ликвидация 
6 месеца.
11737

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.XII.2007 г. по ф.д. № 2370/2005 вписва промени 
за „Ханза Имобилиен“ – ООД: вписва премест-
ване на седалището и адреса на управление в 
София, район „Оборище“, ул. Стара планина 5, 
ет. 4; вписва промяна в дружествения договор.
11738

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 7669/2005 вписва промени 
за „Изител“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 
дружествени дяла от Зафирка Иванова Папазова 
на Стефан Георгиев Инджов; вписва прехвърля-
не на 25 дружествени дяла от Зафирка Иванова 
Папазова на Ради Венелинов Еков; заличава 
като едноличен собственик и управител Зафирка 
Иванова Папазова; вписва като съдружници и 
управители Стефан Георгиев Инджов и Ради Ве-
нелинов Еков; дружеството продължава дейността 
си като дружество с ограничена отговорност 
„Стерад“ – ООД; вписва промяна на предмета на 
дейност: превоз и спедиция, вътрешен и между-
народен транспорт, складови сделки, търговско 
представителство и посредничество, комисионни 
сделки, лизинг, туристически услуги в страната и 
в чужбина, информационни и програмни услуги, 
рекламна дейност, проектиране, покупка и обза-
веждане на недвижими имоти с цел управление 
и продажба, всякаква друга дейност, незабранена 
от закона. Дружеството се управлява и пред-
ставлява от Стефан Георгиев Инджов и Ради 
Венелинов Еков заедно и поотделно; вписва нов 
дружествен договор.
11739

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
11.I.2008 г. по ф.д. № 1767/2005 вписва промени 
за „Йода“ – ООД: вписва преместване на седа-
лището и адреса на управление в София, район 
„Витоша“, кв. Манастирски ливади, ул. Мур 31А, 
ап. 2; вписва промяна в дружествения договор.
11740

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г. 
по ф.д. № 12860/2005 вписва промени за „Уайт 
сити лимитед“ – ЕООД: заличава като управител 
Марио Димитров Сергиев; вписва като управител 
Георги Иванов Станев; вписва нов учредителен 
акт; дружеството се управлява и представлява 
от управителя Георги Иванов Станев.
11741

Софийският градски съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г. 
по ф.д. № 10049/2005 вписва промени за „Афюр 
България“ – ООД: заличава като управител Сер-
гей Вячеславович Ловягин; дружеството ще се 
управлява и представлява от Николай де Бърнър 
и Валерий Дегтиариов заедно и поотделно.
11744

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д № 5149/2005 висва промени за 
„Здравец плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 
50 дружествени дяла от Моника Димова Димова 
на Здравка Симеонова Димова; заличава като 
едноличен собственик на капитала и управител 
Моника Димова Димова; вписва като едноличен 
собственик на капитала и управител Здравка 
Симеонова Димова; вписва промяна на предмета 
на дейност: търговия на дребно с лекарствени 
продукти; дружеството ще се управлява и пред-
ставлява от Здравка Симеонова Димова; вписва 
нов учредителен акт.
11743

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 11590/2005 вписва проме-
ни за „Мод – Аксон“ – ООД: вписва промяна в 
адреса на управление – София, район „Оборище“, 
ул. Дунав 4, ет. 3; вписва промяна на наименова-
нието от „Мод – Аксон Джойнт Вентчър“ – ООД, 
на „Мод – Аксон“ – ООД; вписва промяна на 
предмета на дейност: вътрешна и външна тър-
говия, дейност на търговско представителство, 
посредничество и агентство на български и 
чуждестранни физически и юридически лица в 
страната и в чужбина, консултантска дейност, 
маркетинг, лизинг, транспортна, спедиторска и 
комисионерска дейност, професионално обучение 
на трудово ангажирани лица и/или безработни, 
новаторски образователни дейности (обучение по 
електронен път), производство на модни артикули 
по възлагане и за сметка на трети лица, търговско 
представителство в областта на информационни 
и технологични продукти, както и всякаква друга 
дейност, незабранена от закона.
11744

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 7922/2006 вписва промени 
за „Изи Асет сървисиз“ – ООД: вписва промяна 
в адреса на управление – София, район „Люлин“, 
ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру 28, адми-
нистративно-търговски център „Силвър център“, 
ет. 2, офис 51; вписва изменение и допълнение 
на дружествения договор.
11745

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1894/2006 вписва проме-
ни за „Комерс Ем“ – ЕООД: вписва промяна в 
адреса на управление от ул. Голяма могила 97, 
на ул. Околовръстен път 76; вписва актуализиран 
учредителен акт на дружеството.
11746

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 11645/2006 вписва промени 
за „Доорисимо“ – ООД: вписва прехвърляне на 175 
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дружествени дяла от Тодор Кирилов Стоименов 
на Валентин Благоев Симеонов; заличава като 
съдружник и управител Тодор Кирилов Стоиме-
нов; вписва като съдружник Валентин Благоев 
Симеонов; дружеството ще се управлява и пред-
ставлява от Адриан Иванов Павлов и Николай 
Божков Божков заедно и поотделно; вписва нов 
дружествен договор.
11747

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.XII.2007 г. по ф.д. № 13383/2006 вписва про-
мени за „Гео – А1“ – ООД: вписва прехвърляне 
на 25 дружествени дяла от „Георгина“ – ООД, на 
„А1“ – ЕООД; заличава като съдружник „Геор-
гина“ – ООД; вписва като едноличен собственик 
на капитала „А1“ – ЕООД; дружеството продъл-
жава дейността си като еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Гео – А1“ – ЕООД; 
заличава като управител Любов Вениаминовна 
Соколова; дружеството се управлява и предста-
влява от управителя Алексей Иванов Мелханов; 
вписва нов учредителен акт.
11748

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.XII.2007 г. по ф.д. № 2002/2006 вписва про-
мени за „Ултрафлекс технолоджис“ – ЕООД: 
вписва промяна във фамилията на управителя 
на дружеството, която следва да се чете: „Ралица 
Светлиева Райнова“.
11749

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 13366/2006 вписва промени 
за „Елит Регал“ – ООД: вписва прехвърляне на 
25 дружествени дяла от „Ивения“ – ЕООД, на 
Калин Иванов Димитров; заличава като съдруж-
ник „Ивения“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 597/2004 по 
описа на Старозагорския окръжен съд); заличава 
като управител Иванка Герогиева Драгаданова; 
вписва като съдружник и управител Калин Иванов 
Димитров; вписва преместване на седалището и 
адреса на управление от София, район „Люлин“, 
ж.к. Люлин, бл. 32, вх. Г, ет. 4, ап. 72, в Плевен, 
Източна индустриална зона 141; вписва промяна 
в дружествения договор; дружеството ще се упра-
влява и представлява от Калин Иванов Димитров.
11750

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.XII.2007 г. по ф.д. № 16379/2006 вписва промени 
за „Гилд пропърти Асет мениджмънт“ – ЕООД: 
вписва промяна на седалището и адреса на уп-
равление – София, район „Средец“, ул. Съборна 
2а; вписва изменение на учредителния акт.
11751

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 18354/2007 вписва промени 
за „Конструкционес пито 2007“ – ООД: вписва 
прехвърляне на 1 дружествен дял от Огнян Иванов 
Илиев на Генади Симеонов Тихомиров; вписва 
прехвърляне на 49 дружествени дяла от Огнян 
Иванов Илиев на Самуил Симеонов Тодоров; 
заличава като съдружник и управител Огнян 
Иванов Илиев; вписва като съдружник Генади 
Симеонов Тихомиров; вписва като управител 

Самуил Симеонов Тодоров, който ще управлява 
и представлява дружеството; вписва нов дру-
жествен договор.
11752

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 13050/2007 вписва промени 
за „Динами“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 
дружествени дяла от Стефан Любенов Деянов 
на Динка Вълева Михайлова; заличава като съ-
дружник Стефан Любенов Деянов; вписва като 
съдружник и управител Динка Вълева Михайлова; 
вписва промяна в адреса на управление – София, 
район „Красно село“, ул. Борово 59, ет. 7, ап. 6; 
дружеството ще се управлява и представлява от 
Димитър Михайлов Михайлов и Динка Вълева 
Михайлова заедно и поотделно.
11753

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21154/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Мейер и Джон България“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление София, район „Люлин“, ул. 
Дж. Неру 28, Силвър център, ет. 3, с предмет на 
дейност: строителство на обществени и частни 
сгради и съоръжения, други сделки и услуги, неза-
бранени от закона. Дружеството е с неопределен 
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик 
на капитала „Майер & Джон ГмбХ & Ко.КГ“ и 
се управлява и представлява от управителя Улф 
Лехтенбринк.
11754

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20630/2007 вписа в търговския регистър едно-
лично дружество с ограничена отговорност „Емер 
индустриал“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Студентски“, ж.к. 
Студентски град, бл. 6А, вх. Г, ет. 1, с предмет на 
дейност: гражданско и промишлено строителство, 
строително-монтажни работи, доставка на инфор-
мационни услуги, интернет и телекомуникации, 
създаване на авторски софтуер, изграждане на 
структурни кабелни системи, интернет търговия, 
създаване и поддръжка на интернет портали, 
изработка, монтаж и поддръжка на всякакъв 
вид рекламни съоръжения и неон, вътрешно- и 
външнотърговска дейност, посредничество и 
агентство на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, транспортна и спедиторска 
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и 
всякакви други търговски дейности, незабранени 
със закон. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала и управител Мартин Милчев Димитров, 
който го управлява и представлява.
11755 

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 21267/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Тракия ентърпрайсез“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление София, район „Средец“, 
ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, партерен етаж, с 
предмет на дейност: строителство, управление и 
покупко-продажба на недвижими имоти, стро-
ителни и монтажни работи, предприемачество 
с цел продажба, търговско представителство и 
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

34. – Управителният съвет на Асоциацията на 
млекопреработвателите в България, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава 
кани всички членове на асоциацията на годиш-
но отчетно събрание на 19.05.2011 г. в 10,30 ч. в 
София, хотел „Централ Форум“, бул. Цар Борис 
ІІІ № 41 (спирка Лагера на трамвай № 5), при 
следния дневен ред: 1. откриване на събранието 
от председателя на УС (съгласно чл. 36(2).2 от 
устава) и избор на комисии; 2. отчетен доклад 
на управителния съвет на асоциацията за 2010 г.; 
3. доклад на контролния съвет за 2010 г.; 4. дис-
кусия по докладите; 5. финансов отчет на АМБ 
за 2010 г. и приемане на бюджета за 2011 г.; 6. 
промени и попълване на УС; 7. обсъждане и 
приемане на допълнения в устава на АМБ; 8. 
приемане на решения и насоки за работата на 
асоциацията; 9. разни.
4661

31. – Върховният читалищен съвет на сдруже
ние „Съюз на народните читалища“ – София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 23 и 24.05.2011 г. 
в 10 ч. 32-ри извънреден Юбилеен конгрес на 
Съюза на народните читалища на адрес София, 
п.к. 1414, в сградата на Националния дворец на 
културата, пл. България 1, зала № 1, при следния 
дневен ред: 1. приемане на нов устав на СНЧ; 
2. избор на ръководни органи на СНЧ; 3. разни.
4977

3. – Управителният съвет на сдружение „Съюз 
на счетоводителите в България“ на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на сдружението на 30.05.2011 г. в 11 ч. 
в София – УНСС, кабинет 1039а, при следния 
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на 
ССБ през 2010 г.; 2. приемане отчета за изпълне-
ние на бюджета на ССБ през 2010 г.; 3. приемане 
бюджета на ССБ за 2011 г.
4906 

24. – Управителният съвет на Съюза на прера
ботвателите на плодове и зеленчуци в Република 
България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква годишно отчетно-изборно събрание на 
01.06.2011 г. в 16 ч. в конферентната зала на хотел 
„Севтополис хотел Балнео и СПА“ в гр. Павел 
баня, ул. Чудомир 3, при следния дневен ред: 1. 
отчет на УС; 2. доклад на КС; 3. финансов отчет; 
4. приемане на насоки за развитие на СППЗ; 5. 
промени в устава на СППЗ; 6. избор на УС и 
КС; 7. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава на СППЗ 

посредничество, консултантска, лизингова, мар-
кетингова дейност, производство и търговия със 
стоки и услуги в страната и в чужбина, всякаква 
друга търговска дейност, незабранена със закон 
или друг нормативен акт. Дружеството е с нео-
пределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала и управител Амир Адар, 
който го управлява и представлява.
11785

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д. № 20782/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговор-
ност „Ма – Койн“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление София, район „Младост“, 
бул. Цариградско шосе 72, с предмет на дей-
ност: покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид на едро и дребно, продажба на 
стоки от собствено производство, комисионна, 
спедиционна (без пощенски пратки), складова, 
лизингова дейност, търговско представителство 
(без процесуално) и посредничество, превозна, 
хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино 
и печат), информационна, програмна, импре-
сарска или предоставянето на други услуги с 
интелектуална собственост, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, бартерни сделки, машинописни услуги, 
всякаква друга търговска дейност, незабранена 
от закона. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала и управител Манол Петков Матов, 
който го управлява и представлява.
11786

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 
№ 20576/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Офис – не-
движими имоти“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление София, ж.к. Младост 2, бл. 234, 
вх. 4, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: търговско 
посредничество, представителство и агентство, 
сделки с недвижими имоти – покупко-продажба, 
замени, наеми, управление и мениджмънт, дизайн 
и реклама, вътрешно- и външноикономическа 
дейност, транспортна и спедиторска дейност, 
търговия на едро и дребно, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон. Друже-
ството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., 
със съдружници Иво Георге Гицоайка, Снежана 
Денчева Янкова и Мариана Петрова Иванова и 
се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
11787

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д. № 19125/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Бентизол 
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Витоша“, кв. Владая, ул. Брезо-
ва гора 3, с предмет на дейност: проектиране, 
строителство и ремонт, хидротехнически съо-
ръжения, екологични дейности, консултантски 
услуги и маркетинг, депа за обезвреждане на 
отпадъци, пътища и съоръжения, хвостохрани-
лища, рекултивации и мелиорации, строителна 
и предприемаческа дейност, покупка на стоки 
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, услуги, лизинг, внос и износ на 
стоки и всички други дейности, сделки и услуги, 
незабранени от закона. Дружеството е с неопре-
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници 
Владимир Бориславов Карлов и Данаил Кири-
лов Димитров и се управлява и представлява 
от съдружниците заедно и поотделно, като при 
разпореждане със суми на дружеството над 
2500 лв. дружеството ще се представлява от 
двамата управители заедно.
11788
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общото събрание ще се проведе същия ден, на 
същото място при обявения дневен ред от 17 ч. 
независимо от броя на присъстващите.
4666

10. – Управителният съвет на сдружение 
„Ученически спортен клуб „Класик“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 06.06.2011 г. в 16 ч. в сградата на Национална 
гимназия за древни езици и култури, София, кв. 
Модерно предградие, ул. Баба 16, при следния 
дневен ред: 1. приемане на отчета за 2009 – 2010 г.; 
2. промени в устава на УСК „Класик“; 3. избор 
на нов управителен съвет и председател; 4. разни.
4624 

1. – Управителният съвет на „Мотоклуб – Дра
кон“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва извънредно общо събрание на 18.06.2011 г. в 
10 ч. в сградата на клуба в София, ж.к. Младост 
3, бл. 329, вх. 4, ап. 103, при дневен ред: избор 
на нов управителен съвет. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе един час след обявяването на същото 
място и при същия дневен ред.
4625

7. – Управителният съвет на сдружение „Ини
циативен комитет – Балчик“ на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 03.06.2011 г. 
в 16,30 ч. в Балчик, ул. Дионисополис 3А, при 
следния дневен ред: 1. приемане на нови члено-
ве и прекратяване на членството на досегашни 
членове на сдружението; 2. запознаване с устава 
на сдружението с нестопанска цел „Инициативен 
комитет – Балчик“; 3. избор на нов управителен 
съвет и контрольор.
4603

59. – Управителният съвет на Регионално 
сдружение за развитие на туризма „Североза
паден Балкан“, Берковица, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 15.06.2011 г. в 14 ч. в стаята на съветника в 
ОбА – Берковица, пл. Йордан Радичков 4, при 
следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
отчет за дейността на РСРТ „Северозападен 
Балкан“ през 2010 г.; 2. приемане на финансов 
отчет за 2010 г.; 3. приемане на финансов план 
за 2011 г.; 4. други.
4634

11. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм 
и фитнес – 2006“, Велики Преслав, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква 
общо събрание на сдружението на 07.06.2011 г. в 
17 ч. на адрес: Велики Преслав, ул. Отец Паисий 
18, при следния дневен ред: 1. освобождаване на 
член на сдружението и приемане на нов член; 2. 
освобождаване на стария УС и избор на нов УС; 
3. избор на председател на УС; 4. приемане на 
нов устав в съответствие със ЗЮЛНЦ. 
4633

20. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел Футболен клуб „Бдин“, Видин, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо 
събрание на сдружението на 8.06.2011 г. в 16 ч. 
във Видин, стадион „Георги Бенковски“, зала за 
пресцентър, при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността на клуба и УС на ФК „Бдин“ – Видин, за 
периода 04.2010 г. – 05.2011 г. и годишен финансов 
отчет; проект за решение – ОС приема отчета за 
дейността на клуба и УС и годишния финансов 
отчет; 2. промени в устава на сдружението; проект 
за решение – ОС приема предложените промени в 

устава на сдружението; 3. избор на членове на УС; 
проект за решение – ОС избира нови членове на 
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на присъстващите чле-
нове на сдружението. Писмените материали по 
дневния ред на събранието са на разположение 
на желаещите да се запознаят с тях в седалището 
на клуба: Видин, стадион „Георги Бенковски“, 
ет. 1, канцелария на клуба.
4632

1. – Управителният съвет на сдружение „Еко 
21“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 08.06.2011 г. в 18 ч. в офиса на 
адрес: бул. Хемус 21, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.; 
2. финансов отчет на сдружението за 2010 г.; 3. 
промени в устава на сдружението; 4. избор на 
УС; 5. разни.
4672

29. – Управителният съвет на Културно 
сдружение „Зотик“, Горна Оряховица, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
29.05.2011 г. в 17 ч. в седалището на сдружението 
в Горна Оряховица при следния дневен ред: 1. 
отчет на председателя на сдружението за отчетния 
период; 2. разни.
4907

20. – Управителният съвет на сдружение 
с общественополезна дейност „Клуб по водни 
спортове – Димитровград“ на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетно-
изборно) на 25.05.2011 г. в 10 ч. в седалището на 
сдружението в Димитровград, ул. Простор 21, при 
следния дневен ред: 1. приемане на годишния фи-
нансов отчет на сдружението за 2010 г.; проект за 
решение – ОС приема годишния финансов отчет 
на сдружението за 2010 г.; 2. освобождаване от 
отговорност на членовете на УС за дейността им 
през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава 
от отговорност членовете на УС за дейността им 
през 2010 г.; 3. разни. Поканват се всички членове 
да вземат участие в общото събрание. Материалите 
по дневния ред са на разположение на членовете 
всеки работен ден в Димитровград, ул. Простор 
21. 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.
4883

12. – Съветът на директорите на „ВС – Метал 
къмпани“ –АД, Луковит, ул. Гурко 1, на основание 
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите 
на 15.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на дружеството 
при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството за периодите: от 01.01.2006 
до 31.12.2006  г.; от 01.01.2007 до 31.12.2007 г.; 
от 01.01.2008 до 31.12.2008 г.; от 01.01.2009 до 
31.12.2009 г.; от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.; проект за 
решение – ОС приема докладите за дейността на 
дружеството; 2. приемане на заверените от ДЕС 
годишни счетоводни отчети и баланси на друже-
ството за периодите: 01.01.2006 до 31.12.2006 г.; 
01.01.2007 до 31.12.2007 г.; 01.01.2008 до 31.12.2008 г.; 
01.01.2009 до 31.12.2009 г.; 01.01.2010 до 31.12.2010 г.; 
проект за решение: ОС приема заверените от 
ДЕС годишни счетоводни отчети и баланси на 
дружеството; 3. приемане на доклада на ДЕС за 
резултата от извършените проверки на годиш-
ните счетоводни отчети на дружеството за пери-
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одите: от 01.01.2006 до 31.12.2006 г.; от 01.01.2007 
до 31.12.2007 г.; от 01.01.2008 до 31.12.2008 г.; 
от 01.01.2009 до 31.12.2009 г.; от 01.01.2010 до 
31.12.2010 г.; проект за решение: ОС приема до-
клада на ДЕС за резултатите от извършените 
проверки на годишените отчети на дружеството; 
4. вземане на решение за покриване на загубата за 
2008 г.; проект за решение: ОС взема решение за 
покриване на загубата за 2008 г.; 5. освобождаване 
на членовете на СД от отгворност за дейността 
им през периодите: от 01.01.2006 до 31.12.2006 г.; 
от 01.01.2007 до 31.12.2007 г.; от 01.01.2008 до 
31.12.2008 г.; от 01.01.2009 до 31.12.2009 г.; от 
01.01.2010 до 31.12.2010 г.; проект за решение: ОС 
освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им; 6. избор на 
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и 
заверка на счетоводния отчет за 2011 г.; проект 
за решение: ОС избира и назначава дипломиран 
експерт-счетоводител; 7. разни. Материалите, 
които ще се разглеждат, и предлаганите решения 
по точки от дневния ред са на разположение на 
дружеството от 9 до 16 ч. в работни дни. При 
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото 
събрание ще се проведе на 25.06.2011 г. в 11 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
4674

50. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени 
Балкани“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 
ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 25.03.2011 г. 
свиква общо събрание на членовете на 4.06.2011 г. 
в 11 ч. на адрес: хотел „Империал“, Пловдив 
4000, ул. Лев Толстой 6 (ул. Арх. Камен Петков) 
1А), при следния дневен ред: 1. приемане отчета 
на управителния съвет за дейността на сдруже-
нието през 2010 г.; 2. приемане на финансовия 
отчет за 2010 г. на сдружението; 3. приемане на 
оперативeн бюджет за 2011 г. на сдружението; 4. 
приемане на предложения за промени в устава на 
сдружението; 5. избор на нов управителен съвет; 
6. обсъждане на проект за развитие на „Зелени 
Балкани“; 7. други.
4604

12. – Управителният съвет на сдружение 
„Асоциация на развъдчиците на Черношарената 
порода в България“, Русе, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.06.2011 г. в 
10 ч. в Русе, ул. Придунавски булевард 56, при 
следния дневен ред: 1. отчетно-изборно събрание 
за дейността на сдружението; 2. промяна устава 
на сдружението. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия 
дневен ред.
4689

3. – Управителният съвет на Международна 
фондация „Алеко Константинов“, Свищов, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на 
годишно отчетно-изборно събрание на 7.06.2011 г. 
в 16 ч. в зала 1 на Общината, ул. Цанко Церковски 

2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на фондацията за периода XI.2007 – 2011 г.; 2. 
отчет за финансовото състояние на фондация-
та; 3. избор на ново ръководство; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
4671

10. – Управителният съвет на ЛРС „Ловно
рибарско дружество Сокол“, Сливница, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 11.06.2011 г. в 10 ч. в залата на Общинския 
съвет, пл. Съединение 1, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на сдружението и на УС 
на сдружението за 2010 г.; 2. отчет за дейността 
на КС; 3. приемане на бюджет на сдружението 
за 2011 г.; 4. гласуване на промени в състава на 
УС; 5. избор на представители на сдружението в 
общото събрание на НЛРС – „СЛРБ“; 6. 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.
4673

4. – Управителният съвет на Местна иници
ативна рибарска група Шабла – Каварна – Бал
чик на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 35 и 64 
от устава на сдружението и решение № 4, т. 3 
на УС от 31.03.2011 г. свиква общо събрание на 
20.05.2011 г. в 17 ч. в Шабла в голямата зала на 
общинската администрация, ул. Равно поле 35, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на 
сдружение „Местна инициативна рибарска група 
Шабла – Каварна – Балчик“ за 2010 г.; 2. други. 
Общото събрание ще е законно, ако присъстват 
делегати, представляващи повече от половината 
членове. Началото на регистрацията на делега-
тите е в 16 ч. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 36 от устава на сдружението 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
4876

2. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Футболен клуб Атлетик – Мокри
ще“, с. Мокрище, община Пазарджик, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 4.06.2011 г. 
в 9 ч. в с. Мокрище, при следния дневен ред: 1. 
освобождаване на настоящия управителен съвет; 
2. избиране на нов управителен съвет.
4679

Орлин Николаев Колов – ликвидатор на сдру-
жение с общественополезна дейност „Алпийски 
клуб Кайлъшка долина – Плевен“, Плевен, в лик-
видация по ф. д. № 10/2009, на основание чл. 267 
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани креди-
торите на сдружението да предявят вземанията си 
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на адреса на управление – Плевен, ул. 
Д. Константинов 23А.
4680


